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Vejledning
Dette dokument er et arbejdsdokument, der er bestemt for Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA's)
interessenter. Det er udelukkende til høringsformål og er genstand for ændringer. Oplysninger og
synspunkter, der fremsættes i dokumentet, er forfatternes egne og afspejler ikke nødvendigvis ECHA's
officielle holdning. Agenturet er ikke ansvarligt for, hvordan indholdet i dette dokument anvendes.

Indledning
Dette casestudie er udviklet af ECHA med hjælp fra repræsentanter fra branchen og myndighederne. Det
viser, hvordan oplysninger om leverandørkæden fra REACH/CLP kan bruges til at hjælpe downstreambrugerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til visse bestemmelser i lovgivningen om sikkerhed og
sundhed på arbejdspladsen samt miljølovgivningen.
Dette arbejde har til formål at understøtte drøftelserne med relevante interessenter om, hvordan de
industrielle downstream-brugere kan indarbejde oplysninger fra REACH og CLP i deres virksomheder, så
de kan opfylde deres forpligtelser til at garantere sikker brug af kemikalier. “Casestudiet” var en del af en
interessentworkshop, der blev afholdt i april 20151 med henblik på at få en idé om interessenternes behov og
de områder, inden for hvilke arbejdet/samarbejdet skal styrkes.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Forord
Driftslederne på industrielle anlæg, der bruger kemikalier i deres virksomhed, er centrale aktører med
hensyn til at sikre, at kemikalierne bruges sikkert, og at deres risici for såvel menneskers sundhed
som miljøet kontrolleres. I deres bestræbelser herpå skal de overholde en række bestemmelser i
miljølovgivningen og i lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt i REACH.
Dette casestudie vedrører en downstream-brugervirksomhed, som arbejder inden for pletterings-/
overfladebehandlingsindustrien. Studiet har til formål på en praktisk og realistisk måde at vise, hvor
oplysningerne om leverandørkæden i REACH/CLP kan anvendes, og hvordan de kan bruges til at hjælpe
virksomheden med at opfylde sine forpligtelser i henhold til de centrale bestemmelser i miljølovgivningen og
lovgivningen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Eksemplerne i dette dokument illustrerer en række måder, hvorpå oplysningerne om leverandørkæden
kan anvendes. Eksemplerne er dog ikke udtømmende med hensyn til at identificere og illustrere alle
de forpligtelser eller muligheder, inden for hvilke oplysningerne kan anvendes i henhold til nævnte
lovgivningsbestemmelser.
Den virksomhed, der beskrives i casestudiet, er en hypotetisk virksomhed, og elektroplettering med nikkel
er blot én af de mange processer, der anvendes i pletterings-/overfladebehandlingsindustrien. Tilsvarende
udgør de kemikalier, der er omfattet af nærværende, kun en del af den brede vifte af stoffer og blandinger,
der anvendes i den industrielle sektor.
Casestudiet er valgt for at give et eksempel på en typisk proces, hvor der anvendes kemikalier, og hvor
erfaringerne kan bruges inden for andre industrisektorer.
Casestudiet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger om den beskrevne
overfladebehandlingsproces, herunder generiske eksponeringsscenarier og sikkerhedsdatablade. Som
en del af CSR/ES-køreplanen2 arbejdes der på at forbedre kommunikationen i leverandørkæden mellem
leverandører og downstream-brugere om oplysningerne om sikker anvendelse af kemikalier. Dette omfatter
projekter med henblik på at fastlægge god praksis for harmonisering af eksponeringsscenariernes format
og indhold. Det skal dog bemærkes, at de generiske eksponeringsscenarier, der er brugt i dette casestudie,
ikke tager højde for den aktuelle udvikling og gode praksis, der fastlægges i køreplanen, for så vidt angår alle
aspekter af format og indhold. Der er dog medtaget en række uddrag for at illustrere, hvilke oplysninger der
er tilgængelige, og hvor de eventuelt er at finde i de forskellige dokumenter.
Kilde til sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier i casestudiet
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Flussyre (2013), nikkelchlorid (2012)
Nordkalk: Læsket kalk (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Nikkelsulfat (2012), nikkelbriketter (2013)
Nickel Consortia: Generiske eksponeringsscenarier (GES, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. Beskrivelse af det hypotetiske nikkelpletteringsværksted og
dets aktiviteter

1. Generelle betragtninger
Virksomheden er en lille virksomhed (i henhold til EU's definition af SMV'er3) beliggende i en af EU's
medlemsstater. Den er underleverandør til producenter af maskiner og udstyr. Virksomheden udfører
nikkelplettering af dele og komponenter, som efterfølgende anvendes i maskinerne.
De pletterede dele har forskellig geometri og størrelse samt en maksimumsvægt på 2 ton.
Udgangsmaterialet er stål eller rustfrit stål.
Virksomheden køber kemikalier af EU-baserede leverandører og opfattes derfor i henhold til REACH som en
downstream-bruger. Den sælger ikke stoffer eller blandinger videre og opfattes derfor som en slutbruger.
Virksomheden laver pletteringsopløsningerne ved at blande forskellige kemiske stoffer. Dette gøres på
virksomheden og til virksomhedens egen brug. Pletteringsopløsningen er typisk sammensat af deioniseret
vand, nikkelsulfat, nikkelchlorid og borsyre.

FIGUR 1: OVERSIGT OVER PLETTERINGSVÆRKSTEDET

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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Værkstedet er et dedikeret anlæg til nikkelplettering og ligger i et industriområde tæt på en storby.
Værkstedet indeholder en proceslinje, og pletteringsbadene har en samlet kapacitet på over 30 m3. Linjen
omfatter endvidere et bad, som er forbeholdt fjernelse af nikkellaget, såfremt der opstår problemer
under pletteringsprocessen. Produktionsområdet og samtlige procesbade er placeret i en sump. Ud
over proceslinjen er værkstedet udstyret med støttefaciliteter såsom polerings- og svejseanlæg. Det er
endvidere udstyret med eget spildevandsrensningsanlæg. De fleste procesopgaver kræver manuelt arbejde.
Overfladebehandlingsopløsningerne opbevares i proceskar. Andre kemikalier opbevares på dedikerede
kemikalielagre.
Bilag 1 (Termliste) indeholder definitioner på de tekniske termer, som står med kursiv Termliste.
Processer og hovedmaterialeflow er opsummeret i figur 1.

2. Processer
2.1

OVERFLADEBEHANDLING

De dele, der skal pletteres, leveres på værkstedet af ordregiver. De pakkes ud og klargøres, inden de læsses
op på proceslinjen. Denne klargøring omfatter registrering i produktionsstyringssystemet, visuel kontrol,
eventuel manuel rengøring af overfladen med opløsningsmiddel (for at fjerne rester af emballeringsmateriale
eller fedt) og afdækning.
Derefter læsses arbejdsemnerne manuelt op på emnestel eller -holdere, hvorefter de (om nødvendigt)
afskærmes og løftes ind på overfladebehandlingslinjen ved hjælp af en løbekran. Emnestellet flyttes fra bad
til bad i henhold til produktionsspecifikationerne.
På den første sektion af overfladebehandlingslinjen (alkalisk rengøring og syrerengøring/-bejdsning)
gøres arbejdsemnets overflade klar til pletteringsprocessen (den anden sektion af linjen). Arbejdsemnet
skylles med demineraliseret vand mellem de enkelte faser, enten i separate skyllebade eller manuelt over
procesbadet, alt afhængigt af procesfasen.
Når pletteringsprocessen er afsluttet, skylles arbejdsemnerne, de læsses af stellene eller holderne,
afdækningen fjernes, og emnerne stilles til tørre. Alt dette sker manuelt. Når emnerne er tørre, efterpoleres
de om nødvendigt, hvorefter de kvalitetskontrolleres, emballeres og sendes tilbage til ordregiver.
Poleringsarbejdet finder sted i et andet afsnit af værkstedet.
Skulle det ske, at pletteringen er mislykket, dyppes arbejdsemnet ned i badet med salpetersyre, hvor
nikkellaget fjernes kemisk. Derefter sendes arbejdsemnet tilbage til processtart.
2.1.1

Elektroplettering med nikkel

Elektroplettering med nikkel er en proces, hvor arbejdsemnets overflade belægges med nikkel ved hjælp af
en direkte elektrisk strøm, der passerer igennem pletteringsopløsningen.
For at opnå de ønskede egenskaber skal pletteringsopløsningen opvarmes til ca. 50 °C.
Arbejdsemnet tilsluttes som en katode, og der anvendes nikkelmetal (piller eller briketter) som opløselige
anoder. I kraft af den direkte elektriske strøm, der føres ind i systemet, opløses anoderne i opløsningen.
Nikkel-kationer i pletteringsopløsningen vandrer over mod katoden og reduceres på den, så de danner det
metalliske nikkellag (se figur 2 nedenfor).
Brint- og iltudviklingen afhænger af henholdsvis katodens og anodens effektivitet. Katodens effektivitet
ligger typisk på omkring 90-97 %, og derfor går noget af strømmen til at danne brintgas. Anodens
effektivitet ligger stort set altid på 100 %, så der udvikles normalt meget lidt eller ingen ilt ved anoden.
Takket være elektrodernes effektivitet er gasudviklingen i forbindelse med nikkelplettering minimal.
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Opløsningen omrystes mekanisk for at sikre en optimal nikkelbelægning.

FIGUR 2: PRINCIPPET BAG ELEKTROPLETTERING MED NIKKEL
FRA: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

De kemikalier, der er vigtigst for virksomheden, fremgår af nedenstående tabel.
TABEL 1: ANVENDTE KEMIKALIER

PROCES

INVOLVEREDE KEMIKALIER, STOFFER ELLER BLANDINGER

Klargøring af arbejdsemnets overflade
Alkalisk rengøring

Natriumhydroxid, natriumcarbonat

Syrerengøring eller -bejdsning

Svovlsyre, flussyre og/eller salpetersyre

Affedtning

Acetone

Afdækning

Lak, voks

Elektroplettering af arbejdsemne
Elektrolytisk udfældning (metalkilde)

Nikkel

Elektrolytisk udfældning (additiver)

Nikkelsulfat, nikkelchlorid, borsyre, svovlsyre, nikkelcarbonat,
blegemidler

Spildevandsrensning
pH-justering, udfældning

Svovlsyre, natriumhydroxid, læsket kalk
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2.2

VEDLIGEHOLDELSE

2.2.1

Overvågning af procesopløsninger

For at garantere kvaliteten af nikkelbelægningen filtreres nikkelpletteringsopløsningen kontinuerligt.
Derudover testes alle overfladebehandlingsopløsninger i virksomheden hver uge in-house. Niveauet
af dominerende ioner og urenheder analyseres, og opløsningernes kemiske sammensætning justeres
tilsvarende.
2.2.2

Vedligeholdelse af faciliteter

En dag hver tredje måned lukkes produktionen ned for vedligeholdelse. Faciliteterne (pletteringsbade,
kemisk rør- og pumpesystem, luftudsugningssystem, elektrisk system, kemikalielager,
vandbehandlingsfaciliteter osv.) tømmes, rengøres, inspiceres og repareres om nødvendigt.

3. Kontrolforanstaltninger
3.1

MILJØ

3.1.1

Luft

Luftudsugningssystemet på værkstedet fungerer som et push-pull-system. Der suges luft ind i
produktionsområdet via luftindsugningsrør placeret langs overfladebehandlingslinjen, og luftudsugningen
drives af laterale udsugningshætter på begge sider af pletteringsbadene.
Takket være katodernes effektivitet er dannelsen af opløsningsdampe minimal. Desuden er
luftudsugningssystemet udstyret med vådskrubbere for at fjerne eventuelle dampe.
Der dannes en lille mængde flygtige organiske forbindelser ved affedtning og rengøring af overfladen
(manuel aftørring af arbejdsemnerne) forud for pletteringsarbejdet.
Den strøm, der skal bruges til de forskellige aktiviteter, leveres af det kommunale kraftværk. Derfor har
virksomheden ikke selv nogen elektricitetsproduktion og altså ingen dermed forbundne emissioner til luften.
Poleringsarbejdet finder sted i et separat afsnit af værkstedet. Poleringsmaskinerne er lukkede og udstyret
med punktudsugning og en cyklon.
3.1.2

Vand

Spildevand fra proces- og støtteaktiviteterne (skyllevand, vand fra f.eks. gulvvask), der ikke kan genbruges
i processen, opsamles først i en sump (ikke den samme som procesbadene), hvorefter det pumpes ud
i virksomhedens spildevandsrensningsanlæg. Spildevandet neutraliseres, og nikkelionerne udfældes/
separeres til nikkelhydroxidslam.
Efter sedimentering afvandes slammet med en filterpresse til en nikkelhydroxidkage med højst 2025 % tørstof for at undgå støvdannelse, hvorefter det overføres til mellemstore fleksible beholdere til
bulkvarer (storsække). Ca. to gange om året sendes storsækkene til et dedikeret genbrugsanlæg. Det
meste af spildevandsrensningen foregår automatisk. Kun et par trin udføres manuelt, herunder overførsel
af hydroxidkagerne til storsække, påsætning/aftagning af storsække og prøveudtagning og analyse af det
rensede vand med henblik på at kontrollere, at miljøtilladelsen overholdes.
Det rensede vand ledes ud i det kommunale kloaknet og føres videre til det kommunale
spildevandsrensningsanlæg.
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3.1.3

Jord

Processerne forventes ikke at medføre nogen direkte jordforurening, da aktiviteterne udføres indendørs,
og der er opstillet fysiske barrierer for at forhindre forurening. Produktionsområdet og alle procesbadene
er placeret i sumpen på en sådan måde, at det er nemt at kontrollere badene. Sumpen er udstyret med et
lækagealarmsystem, og dens indvendige overflader er belagt med en kemikalieresistent belægning.
Sekundær forurening er mulig via luftemissioner (tørre eller våde aflejringer).
3.1.4

Affald

Programmet til overvågning af overfladebehandlingsopløsningerne (se punkt 2.2 Vedligeholdelse) sikrer, at
opløsningerne altid er af den fornødne kvalitet, og at de ikke skal skiftes ret tit. Når de en gang imellem skal
skiftes, bortskaffes de som farligt affald. Virksomheden indsamler i øvrigt de forskellige affaldsstrømme
separat.
3.1.5

Menneskers sundhed

Arbejdstagerne bærer kemikalieresistent arbejdstøj samt kemikalieresistente sko og briller, når de arbejder
i værkstedet. Brugen af de laterale udsugningshætter på procesbadene reducerer forureningen af luften på
arbejdspladsen og dermed arbejdstagernes eksponering i forbindelse med normalt pletteringsarbejde. Dette
bekræftes af den årlige luftkvalitetsovervågning.
Derudover bruger arbejdstagerne specialhandsker (nitrilgummi), når de udfører arbejde, hvor der er risiko
for, at pletteringsopløsningerne kan komme i kontakt med huden. Dette kan ske under læsning/aflæsning
af arbejdsemner, skylning osv. Tilsvarende handsker anvendes også i forbindelse med de manuelle trin i
spildevandsbehandlingen. I forbindelse med affedtning og procesvedligeholdelse bruger arbejdstagerne
specifikke personlige værnemidler (f.eks. åndedrætsværn eller kemikaliedragter) som foreskrevet i
virksomhedens driftsprocedurer.
Poleringsarbejdet finder sted i et separat afsnit af værkstedet. Poleringsmaskinerne er lukkede og udstyret
med punktudsugning og en cyklon støvopsamler. Luften recirkuleres ikke.
Arbejdstagernes eksponering for nikkel overvåges biologisk ved at analysere nikkelindholdet i urinprøver fra
arbejdstagerne, som tages mindst en gang om året efter den sidste arbejdsdag i en arbejdsuge. Derudover
går arbejdstagerne hvert år til en almindelig lægeundersøgelse.

4. Lovkrav
Virksomheden har lovfæstede forpligtelser i henhold til REACH og andre EU-direktiver. I dette casestudie
tages kun de væsentligste miljøbestemmelser samt bestemmelser om sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen i betragtning (IED, CAD og CMD). Der vil blive set på lovkravene på overordnet EU-plan,
og de potentielle forskelle som følge af direktivernes gennemførelse på nationalt plan tages derfor ikke i
betragtning.
4.1

REACH

Virksomheden køber kemikalier af EU-baserede leverandører til brug i sine aktiviteter og opfattes derfor
i henhold til REACH4 som en downstream-bruger (slutbruger). Virksomheden laver pletteringsopløsninger
ved at blande forskellige kemiske stoffer sammen, men kun til virksomhedens egen brug.
Virksomhedens generiske forpligtelser i henhold til REACH opsummeres i tabel 2 nedenfor.
4

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
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TABEL 2: VÆSENTLIGSTE FORPLIGTELSER FOR DOWNSTREAM-BRUGERE I HENHOLD TIL REACH

REACH-FORPLIGTELSER

FINDER ANVENDELSE PÅ

Dokumentation af
handlinger

Alle REACH-relaterede handlinger skal dokumenteres.

Alle stoffer alene eller i blandinger.

Kommunikation med
leverandør

Underret registranterne om din anvendelse af stoffer,
inden de registrerer stofferne, ved at kommunikere med
dine leverandører. Dette er ganske vist ikke obligatorisk,
men ved at gøre det kan din anvendelse blive indeholdt
i registreringen. Din brancheorganisation kan muligvis
hjælpe dig med dette.
Videregiv alle nye oplysninger om de farer,
der er forbundet med et stof, eller om
risikohåndteringsforanstaltningernes relevans til din
leverandør.

Alle stoffer alene eller i blandinger.

Sikkerhedsdatablad
(SDS)

Når du modtager et sikkerhedsdatablad, skal du
identificere og iværksætte egnede foranstaltninger
for på hensigtsmæssig vis at kontrollere risiciene på
dit værksted for såvel arbejdstagere som miljø. Det
kan oplysningerne i sikkerhedsdatabladet hjælpe dig
med. Hvis stoffet er registreret, skal du tjekke, at din
anvendelse er omfattet heraf.

Stoffer alene eller i en blanding, som
kræver et SDS. Det indebærer:
1. at stoffet eller blandingen opfylder
kriterierne for klassificering som
farligt, eller
2. at stoffet (som sådant) er PBT eller
vPvB, eller
3. at stoffet (som sådant) er optaget
på kandidatlisten af andre grunde
end 1 eller 2.

Eksponeringsscenarie
(ES)

Når du modtager et eksponeringsscenarie sammen
med et SDS, skal du tjekke, om eksponeringsscenariet
omfatter din anvendelse af stoffet og dine
anvendelsesforhold.
Hvis forholdene på dit værksted svarer til
eksponeringsscenariet, skal du ikke gøre andet end at
dokumentere dette.
Hvis ikke, skal du iværksætte en af følgende handlinger:
•
Tilpasse dine egne aktiviteter, så de stemmer
overens med betingelserne for sikker anvendelse,
som står opført i eksponeringsscenariet.
•
Bede din leverandør om at udarbejde et
eksponeringsscenarie, der dækker dine
anvendelsesforhold.
•
Finde en egnet alternativ løsning og indstille brugen
af det pågældende stof.
•
Finde en anden leverandør af samme stof,
som leverer et sikkerhedsdatablad med et
eksponeringsscenarie, der dækker din anvendelse.
•
Foretage din egen kemikaliesikkerhedsvurdering
som downstream-bruger (nogle undtagelser
gælder).

Stoffer:
1. der som sådan er farlige eller PBT
eller vPvB, og
2. som producenten/importøren har
registreret i mængder på 10 ton eller
derover om året.
Der kan udleveres
eksponeringsscenarier for stoffer i
blandinger.

Godkendelse

Hvis et stof, du bruger, står opført på
godkendelseslisten, kan du vælge at erstatte det med et
mere sikkert alternativ eller sikre dig, at din anvendelse
er godkendt.
Hvis du bruger et stof, der står opført på
godkendelseslisten, og som er blevet godkendt til din
anvendelse i leverandørkæden, skal du underrette ECHA
om din anvendelse og overholde alle de betingelser,
hvorpå godkendelsen er givet.

Alle stoffer, der kræver godkendelse.

Begrænsninger

Hvis et stof, du bruger, står opført på listen over
begrænsninger, skal du overholde alle de betingelser, der
gælder for stoffet.

Alle stoffer, der er underlagt
begrænsninger.

Producenter af artikler,
der indeholder SVHC'er
på kandidatlisten

Du skal give dine kunder oplysninger om sikker
anvendelse af disse artikler.

Artikler, som indeholder
en koncentration på
over 0,1 vægtprocent af et stof, der er
identificeret som et SVHC.

Bemærk: Dette omfatter ikke forpligtelserne for downstream-brugere, der leverer kemikalier videre
downstream.
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Virksomheden kan forvente at modtage et sikkerhedsdatablad for alle farlige stoffer og blandinger, der
anvendes i pletteringsprocessen. Det er meget sandsynligt, at alle de stoffer, som virksomheden anvender,
er eller vil blive registreret i henhold til REACH, men de leveres ikke nødvendigvis alle sammen med
eksponeringsscenarier. Hvis et stof er registreret, skal registreringsnummeret kommunikeres videre ned
gennem leverandørkæden.
På indeværende tidspunkt kræver de stoffer, som virksomheden anvender, ikke godkendelse, og den
begrænsning, som nikkel og dets legeringer er underlagt, gælder ikke for de artikler, som virksomheden
fremstiller.
Borsyre blev i 20105 identificeret som et særligt problematisk stof (SVHC) og opført på kandidatlisten
over SVHC'er til godkendelse, og stoffet blev anbefalet til optagelse på godkendelseslisten i 20156. Ved
fremstilling af nikkelpletterede artikler skal resterne af borsyre ligge et godt stykke under 0,1 vægtprocent
af artiklen. Er dette ikke tilfældet, finder kravene vedrørende stoffer i artikler anvendelse. I dette casestudie
tages der ikke højde for disse krav.
Listerne over stoffer, der kræver godkendelse, eller som er underlagt en begrænsning, ajourføres løbende, og
virksomheden skal derfor tjekke dem regelmæssigt.
4.2

DIREKTIV OM INDUSTRIELLE EMISSIONER (2010/75/EU, IED)

Anlægget tilhører kategori 2.6 i bilag I til IED: "Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer
ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3." Derfor
er virksomheden underlagt IED og skal ansøge om integreret godkendelse7. Bestemmelserne vedrørende
anvendelse af organiske opløsningsmidler (der bruges acetone til at rengøre arbejdsemnernes overflade) vil
blive taget i betragtning i den integrerede godkendelse.
De vigtigste forpligtelser for anlæg, der falder ind under bilag I til direktivet, er følgende:
•
•
•
•

Der skal træffes foranstaltninger for at forebygge forurening
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal anvendes
Der må ikke forårsages nogen væsentlig forurening
Affaldsmængden skal reduceres, og det producerede affald genbruges eller bortskaffes på den mindst
forurenende måde
• Energieffektiviteten skal maksimeres
• Uheld skal forebygges, og følgerne af uheld begrænses
• Anlæggene skal bringes tilbage til udgangstilstanden, når aktiviteterne ophører endeligt.
BAT-referencedokumentet (BREF) med titlen "Surface Treatment of Metals and Plastics"
(Overfladebehandling af metaller og plastmaterialer), som blev vedtaget i 2006, finder anvendelse8. I BREFdokumentet præsenteres en række procesintegrerede og end-of-pipe-teknikker med henblik på at tage fat
på de centrale miljøproblemer i forbindelse med overfladebehandling af metaller og plastmaterialer. Der
foreligger endnu ikke nogen BAT-konklusioner9 for dette BREF-dokument.

5

AfgørelseED/30/2-10.

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Den integrerede tilgang indebærer, at der i godkendelserne tages hensyn til hele anlæggets miljøpåvirkning, herunder bl.a. emissioner til
luft, vand og jord, affaldsproduktion, anvendelse af råmaterialer, energieffektivitet, støj, uheldsforebyggelse og retablering af området
efter lukning. Direktivet har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau som helhed. http://ec.europa.eu/environment/industry/
stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 "BAT-konklusioner" er som defineret i artikel 3, stk. 12, et dokument, der indeholder de dele af et BAT-referencedokument, der
fastsætter konklusionerne vedrørende den bedste, tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, informationer til vurdering af dens
anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste, tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil
knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt relevante foranstaltninger til at begrænse forureningsskader på anlægsområdet.
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4.3

DIREKTIV OM KEMISKE AGENSER (98/24/EF, CAD)

Virksomheden bruger kemiske agenser10 i sine processer og er derfor omfattet af direktivet om kemiske
agenser (CAD).
Formålet med direktivet om kemiske agenser er at fastsætte minimumsforskrifter for at beskytte
arbejdstagerne mod risici for deres sikkerhed og sundhed, som opstår eller kan opstå som følge af
udsættelse for kemiske agenser, som findes på arbejdspladsen, eller som følge af en arbejdsaktivitet, i
hvilken der indgår kemiske agenser.
Direktivet pålægger myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere en række forpligtelser og fastslår,
at der på fællesskabsplan skal fastsættes vejledende og bindende grænseværdier for erhvervsmæssig
eksponering samt biologiske grænseværdier.
I afdeling II i direktivet fastsættes arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med farlige kemiske agenser,
herunder kemiske agenser, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige stoffer i henhold til CLPforordningen11.
Arbejdsgivernes vigtigste forpligtelser er følgende:
• At identificere, hvilke farlige kemiske agenser der er til stede på arbejdspladsen
• At vurdere den risiko, som alle de farlige kemiske agenser, der er til stede på arbejdspladsen, udgør
tilsammen
• At anvende de almindelige principper for at forebygge risici i forbindelse med farlige kemiske agenser i
overensstemmelse med kontrolhierarkiet
• At iværksætte særlige beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger, hvis den udførte vurdering viser,
at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er i fare
• At udarbejde procedurer, der skal følges i tilfælde af ulykker, skader og nødsituationer
• At stille sikkerhedsoplysninger og træning til rådighed for arbejdstagerne.
Derudover skal arbejdsgiverne sørge for passende helbredskontrol af arbejdstagerne, hvis vurderingen viser,
at der er fare for arbejdstagernes helbred.
4.4

KONTROLHIERARKI

Ifølge CAD skal risici fjernes eller reduceres til et minimum ved at iværksætte forebyggende
foranstaltninger i nedenstående prioriteringsrækkefølge:
Erstatning med en ufarlig eller mindre farlig kemisk agens
Reduktion af risikoen til et minimum ved anvendelse af i følgende i nævnte prioriteringsrækkefølge:
a) Arbejdsprocesser, teknisk kontrol, udstyr og materialer for at undgå eller formindske udslip af farlige
kemiske agenser (f.eks. lukkede processer)
a) Kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved risikokilden (f.eks. ventilation)
a) Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. personlige værnemidler).
I forbindelse hermed skal arbejdsgiveren bruge de oplysninger om sikkerhed og sundhed, der er blevet
afgivet af leverandøren, f.eks. det relevante sikkerhedsdatablad, som leverandøren har udarbejdet i
overensstemmelse med REACH-forordningen, til at lette vurderingen af risici i forbindelse med farlige
kemiske agenser på arbejdspladsen.

10 I henhold til CAD er en "kemisk agens" ethvert kemisk element eller forbindelse eller blandinger deraf, som det forekommer i naturlig
tilstand eller frembringes, anvendes eller frigøres, herunder som affald, under en given arbejdsproces, uanset om frembringelsen er
tilsigtet under arbejdsprocessen, og uanset om det markedsføres.
11 Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
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4.5
DIREKTIV OM KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER ELLER MUTAGENER UNDER ARBEJDET
(2004/37/EF, CMD)
Virksomheden bruger stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 1A/1B), i sine processer
(nikkelforbindelser såsom nikkelmetal, nikkelsulfat og nikkelchlorid) og skal derfor opfylde forpligtelserne i
CMD.
CMD har til formål at beskytte arbejdstagerne mod risici for deres sikkerhed og sundhed, som opstår ved,
at de under arbejdet udsættes for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener. Direktivet gælder for de
aktiviteter, der kan indebære en risiko for eksponering, opstiller forpligtelser for såvel myndigheder som
arbejdsgivere og fastsætter minimumskrav til beskyttelse, herunder grænseværdier.
Arbejdsgivernes væsentligste forpligtelser ligner, men er generelt strengere end de forpligtelser,
arbejdsgiverne pålægges i henhold til CAD, idet der er fokus på eksponeringsforebyggelse, enten ved
substitution, eksponeringsbegrænsning eller tekniske foranstaltninger. Direktivet indeholder endvidere
supplerende krav vedrørende kræftfremkaldende stoffer/mutagener (liste over udsatte arbejdstagere,
videregivelse af visse oplysninger til de kompetente myndigheder på anmodning) og skærpede
bestemmelser om høring af arbejdstagerne/deres repræsentanter.
Der stilles krav om helbredskontrol i både CAD og CMD, men det er medlemsstaterne, der træffer de
praktiske foranstaltninger til at gennemføre helbredskontrollen i overensstemmelse med national lovgivning
og/eller praksis.

5. Bemærkninger om anden lovgivning
Virksomheden kan endvidere være underlagt anden lovgivning alt efter aktiviteternes omfang og art. Nogle
af disse aktiviteter er identificeret her, men vil ikke blive behandlet yderligere i casestudiet.
5.1

SEVESO

Seveso-direktivet (direktiv 2012/18/EU) finder anvendelse alt efter mængden og klassificeringen af farlige
stoffer, der er til stede i virksomheden. Jo større mængder farlige stoffer, der er til stede i en virksomhed, jo
strengere er reglerne (kolonne 3-virksomheder har større mængder end kolonne 2-virksomheder og er derfor
underlagt flere krav og strengere kontrol). Der oplyses tærskelmængder for nogle stoffer, men de fleste
tærskler er opstillet i henhold til klassificeringskategorierne i CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008).
Seveso-direktivet kan finde anvendelse på værkstedet alt efter den mængde farlige stoffer, der er til stede
på værkstedet, og disses klassificering.
5.2

PRODUKTDIREKTIVER

Direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed finder ikke anvendelse på virksomheden, da der
ikke leveres nikkelpletteringsydelser til forbrugere, men til industrikunder.
Direktiv 2006/42/EF om maskiner finder ikke direkte anvendelse på virksomheden, da den arbejder som
underleverandør og derfor hverken producerer, samler eller markedsfører maskiner.
5.3

PERSISTENTE ORGANISKE MILJØGIFTE

Forordning (EF) 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (POP) gennemfører to internationale
miljøaftaler om udfasning af produktion og anvendelse af internationalt anerkendte POP'er i EU (Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte og protokollen om persistente organiske miljøgifte).
Elektropletteringsindustrien bruger ofte perfluoroktansulfonat (PFOS) som overfladeaktivt stof og
dampsuppressant til at forhindre frigivelsen af farlig damp fra elektropletteringsopløsningerne under
belægningsprocessen. PFOS er opført på listen i bilag I til forordningen, men metalpletteringsanvendelser er
omfattet af en specifik undtagelse.

CSR/ES-køreplan
Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

B. Illustration af oplysningernes anvendelse
Sikkerhedsdatablade (SDS) var allerede vigtige værktøjer til formidling af sikkerhedsoplysninger om farlige
stoffer og blandinger, længe inden REACH-forordningen så dagens lys. Sikkerhedsdatabladene er dog nu
blevet en integreret del af REACH, og denne ændring har medført nye krav til disse dokumenters format og
indhold.
Sikkerhedsdatabladene er de vigtigste værktøjer til sikring af, at leverandørerne formidler tilstrækkelige
oplysninger ned gennem leverandørkæden, så deres stoffer og blandinger kan anvendes sikkert.
Sikkerhedsdatablade indeholder oplysninger om stoffets (eller blandingens) egenskaber, farerne ved stoffet
(eller blandingen) og vejledning i håndtering, bortskaffelse og transport samt førstehjælp, brandbekæmpelse
og eksponeringskontrol. Disse oplysninger findes i sikkerhedsdatabladets hoveddel eller i de vedlagte
eksponeringsscenarier (hvis sådanne foreligger). Kravene vedrørende udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
findes i bilag II til REACH.
REACH-registreringsprocessen og forpligtelsen til at vurdere de med stofferne forbundne farer fremmer
udarbejdelsen af nye oplysninger, når de eksisterende oplysninger om stoffer ikke er tilstrækkelige.
Kravet om at foretage en kemikaliesikkerhedsanalyse af stoffer (hvis dette krav finder anvendelse)
indebærer, at der tages højde for stoffernes anvendelser og anvendelsesforhold ved vurderingen af
eksponeringen og udarbejdelsen af eksponeringsscenarier. Det betyder, at der skal formidles tilstrækkelige
og relevante oplysninger af høj kvalitet videre til downstream-brugerne i sikkerhedsdatabladene og
eksponeringsscenarierne.
Hvis de udleverede oplysninger er utilstrækkelige, eller hvis der mangler oplysninger, skal downstreambrugeren i første omgang henvende sig til leverandøren og anmode om forklaringer eller yderligere
oplysninger.
Der findes andre kilder til oplysninger om kemikalier (f.eks. på ECHA's formidlingsportal), der kan bruges som
supplement til de oplysninger, der formidles via leverandørkæden.
Det skal bemærkes, at en stor del af de oplysninger, der er indeholdt i sikkerhedsdatabladene, kan henføres
til gennemførelsen af CLP-forordningen (forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og
emballering af stoffer og blandinger). Henvisninger til REACH-oplysninger i resten af dokumentet vedrører
således oplysninger, der udarbejdes i henhold til såvel REACH som CLP.
I dette afsnit ser vi på, hvilke af de oplysninger, som formidles videre til downstream-brugeren i
sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier, der er nyttige i forbindelse med at udføre opgaver i henhold
til de tidligere beskrevne lovgivningseksempler ud over REACH. Afsnittet er ikke ment som en vejledning i,
hvordan man opfylder de nævnte lovfæstede forpligtelser.
Der vises uddrag af generiske eksponeringsscenarier for nikkelforbindelser udarbejdet af Nickel Consortia12
(2014-versionerne) og offentligt tilgængelige sikkerhedsdatablade fra forskellige kemikalieleverandører til
illustrationsformål.
Modsat sikkerhedsdatabladene er der ikke noget ved lov fastsat format for eksponeringsscenarier, og derfor
er der forskel på, hvordan oplysningerne præsenteres. For at hjælpe downstream-brugerne med at forstå de
oplysninger, de kan forvente i eksponeringsscenarierne, har ECHA offentliggjort tre annoterede skabeloner
for eksponeringsscenarier13, som følger et anbefalet format udviklet via en CSA/ES-køreplan for forskellige
interessenter14. Når der i resten af dokumentet henvises til specifikke punkter i eksponeringsscenarier, sker
dette i henhold til disse skabeloner.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Ansøgning om integreret godkendelse i henhold til IED
Husk! Dette afsnit er ikke ment som en vejledning i, hvordan man ansøger om en godkendelse i henhold til IED,
men skal vise, hvor REACH-oplysningerne kan bruges til at understøtte ansøgningen om en sådan integreret
godkendelse i henhold til IED.
6.1

DRIFTSLEDERENS LOVFÆSTEDE FORPLIGTELSER

Der er to vigtige tilfælde, hvor en driftsleder skal indgive en ansøgning om godkendelse i henhold til IED:
1. Indledning af ny aktivitet, som er underlagt IED
2. Gennemgribende omlægning af eksisterende aktivitet, som er underlagt IED (ajourføring af
godkendelse).
Derudover skal den kompetente myndighed revurdere og ajourføre godkendelsens indhold med jævne
mellemrum. Tidsintervallet kan eventuelt fremgå af godkendelsen. Driftslederen skal normalt indgive en
tilsvarende ansøgning med den forskel, at alle oplysninger, der stammer fra den industrielle aktivitet (såsom
overvågnings- og inspektionsdata), kan anvendes.
6.2

NØDVENDIGE PARAMETRE

De vigtigste parametre i forbindelse med ansøgningen om integreret godkendelse i henhold til IED opstilles i
artikel 12 i IED.

Artikel 12 Ansøgning om godkendelse
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ansøgningerne indeholder en
beskrivelse af:

a) anlægget og dets aktiviteter
b) de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi, der anvendes i eller produceres af
anlægget
c) kilderne til emission fra anlægget
d) anlægsområdets tilstand
e) en basistilstandsrapport, når en sådan skal foreligge, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2
f) arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier samt en
redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger
g) den valgte teknologi og andre teknikker, som kan forebygge eller, såfremt dette ikke er muligt,
nedbringe emissionerne fra anlægget
h) foranstaltninger til forebyggelse, forberedelse til genbrug, genvinding og nyttiggørelse af affald, der
produceres på anlægget
i) andre påtænkte foranstaltninger til at opfylde de generelle principper for driftslederens
grundlæggende forpligtelser i medfør af artikel 11
j) påtænkte foranstaltninger til overvågning af emissionerne til miljøet
k) de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknik og foranstaltninger
som forslået i ansøgningen, i form af et resumé.
Ansøgningen skal ligeledes indeholde en ikke-teknisk sammenfatning af de informationer, der er omhandlet i
første afsnit.
2.

Såfremt oplysninger meddelt i overensstemmelse med kravene i direktiv 85/337/EØF eller en
sikkerhedsrapport indgivet i henhold til direktiv 96/82/EF eller andre informationer meddelt i medfør af
andre retsforskrifter opfylder nogen af kravene i stk. 1, kan disse informationer indgå i eller vedlægges
ansøgningen.
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6.3

ANVENDELSE AF REACH-OPLYSNINGER I ANSØGNINGEN

Anlæggets driftsleder har adgang til sikkerhedsdatabladene og eksponeringsscenarierne (hvis sådanne
foreligger) for de stoffer, der anvendes i anlægget. Hvis der mangler oplysninger i det udleverede
sikkerhedsdatablad, henvender driftslederen sig til sin(e) leverandør(er) og anmoder om at få udleveret de
manglende oplysninger.
Det er vigtigt at bemærke, at sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier er specifikke for det enkelte
leverede kemikalie (stof eller blanding) og indeholder oplysninger, som er relevante for de anvendelser, der
er identificeret i dem. Den integrerede tilgang i IED indebærer derimod, at anlægget betragtes i sin helhed.
Der tages ikke hensyn til farevurderingen af specifikke stoffer eller blandinger, men der tages højde for
anlæggets emissioner til miljøet. REACH-oplysningerne omfatter ikke de procesgenererede emissioner eller
kategorier eller samlede værdier for stoffer, der ofte henvises til i BREF-dokumenterne. Tilbundsgående
viden om egne industrielle processer og andre kilder til oplysninger (BREF-dokumenter, teknisk litteratur
osv.) er påkrævet og bør være udgangspunktet for de oplysninger, der medtages i ansøgningen.
Oplysninger fra sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier kan imidlertid anvendes for at understøtte
ansøgningen om godkendelse på følgende måder.

1. Beskrivelse af
b) de råstoffer og hjælpematerialer, andre stoffer samt den energi, der anvendes i eller produceres af
anlægget
Sikkerhedsdatabladene er den væsentligste kilde til oplysninger ved beskrivelsen af de stoffer og
blandinger, der anvendes i anlægget. Relevante oplysninger såsom produktidentifikatorer, fareklassificering,
sammensætning, koncentration, fysisk-kemiske egenskaber osv. (punkt 1, 2, 3 og 9 i sikkerhedsdatabladet)
kan hurtigt indføres i en tabel eller database og vedlægges som et af ansøgningsdokumenterne.
Driftslederen kan tilføje andre stof- eller blandingsrelaterede oplysninger (f.eks. kemikaliets funktion i
processen, leverandørens oplysninger, dato for sikkerhedsdatabladets modtagelse, lovgivningsmæssig
status, oplysninger vedrørende anden lovgivning osv.), der måtte være af nytte for ham ved overvågningen
af de kemikalierelaterede oplysninger i forbindelse med andre anvendelser. I denne henseende kan ECHAformidlingsportalen være god, når man søger efter yderligere oplysninger. Et eksempel på en sådan tabel
findes i bilag 2.

2. Beskrivelse af
c)
d)
e)
f)
g)

kilderne til emission fra anlægget
en basistilstandsrapport, når en sådan skal foreligge, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2
arten og mængden af de forventelige emissioner fra anlægget til de enkelte miljømedier samt
en redegørelse for emissionernes signifikante miljøpåvirkninger
påtænkte foranstaltninger til at overvåge emissionerne til miljøet

Fareklassificeringen og miljøoplysningerne i punkt 2 og 12 i sikkerhedsdatabladet kan hjælpe med at
identificere de stoffer og blandinger, der er mest kritiske for miljøet. De fysiske og kemiske egenskaber, der
er beskrevet under punkt 9 i sikkerhedsdatabladet, kan også give en indikation af emissionsvejene (f.eks.
henviser "gas" eller "fint pulver" til emissioner til luften). Tilsvarende kan råd om støvdannelse under de
forskellige punkter i sikkerhedsdatabladet (f.eks. 7 eller 8) også være et tegn på potentielle emissioner til
luften.
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FIGUR 3: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 2
KLASSIFICERINGSOPLYSNINGER

FIGUR 4: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 8
TÆRSKELVÆRDIER OG RÅD OM STØVDANNELSE
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FIGUR 5: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 12
MILJØOPLYSNINGER

Ud over de data, der fremgår af sikkerhedsdatabladet, kan oplysningerne i eksponeringsscenariet, såsom
oplysninger om udledninger eller frigivelseshastighed, hjælpe med at estimere stoffets frigivelse til de
forskellige miljømedier. Dette kan være nyttigt, især hvis virksomheden ikke råder over målte data, når den
ansøger om godkendelse (hvis der f.eks. er tale om et nyt anlæg).
Der skal dog tages højde for, hvor dataene kommer fra (målte eller modellerede), for helt at forstå de
udleverede oplysninger.
Samlet kan oplysningerne også være med til at angive, om stoffet skal tages i betragtning i forbindelse med
udarbejdelsen af en basistilstandsrapport eller overvågningsaktiviteter.
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FIGUR 6: UDDRAG AF GES2: METALOVERFLADEBEHANDLING: NIKKELCHLORID – ELEKTROPLETTERING, ELEKTROFORMNING MED NIKKEL, STRØMLØS NIKKELPLETTERING

3. Beskrivelse af
g) den valgte teknologi og andre teknikker, som kan forebygge eller, såfremt dette ikke er muligt,
nedbringe emissionerne fra anlægget
Detaljerede oplysninger om driftsforhold og risikohåndteringsforanstaltninger, som er beskrevet i det
udvidede sikkerhedsdatablad (SDS med vedlagt eksponeringsscenarie), kan supplere andre kilder til
oplysninger (f.eks. et BREF-dokument) i beskrivelsen af anlægget, navnlig når der ansøges om godkendelse
ved driftsstart, eller f.eks. når en godkendelse skal ajourføres for at indlemme en ny proces.
Eksponeringsscenarierne kan f.eks. give oplysninger om tekniske forhold eller organisatoriske
foranstaltninger (f.eks. træning af personale) med henblik på at forhindre eller begrænse udledninger,
emissioner og frigivelser til miljøet. På samme tid kan driftslederen tjekke, om den valgte teknologi stemmer
overens med den teknologi, der anbefales i eksponeringsscenariet.

FIGUR 7: UDDRAG AF GES10: METALOVERFLADEBEHANDLING – ELEKTROPLETTERING MED NIKKEL OG
ELEKTROFORMNING MED NIKKEL

4. Beskrivelse af
h) foranstaltninger til at forebygge og forberede genbrug, genvinde og nyttiggøre affald, der produceres
på anlægget
Driftslederen bør tjekke punkt 13 i sikkerhedsdatabladet for at indhente oplysninger om korrekt
affaldshåndtering eller egnede metoder til at behandle affald fra stoffet eller blandingen. Der kan også om
nødvendigt rådgives omkring metoder til at behandle forurenet emballage.

CSR/ES-køreplan
Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

FIGUR 8: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 13

FIGUR 9: UDDRAG AF SDS OM NIKKELCHLORID, PUNKT 13

Derudover indeholder eksponeringsscenariet et punkt vedrørende betingelser og foranstaltninger i forbindelse
med affaldsbehandling. Disse oplysninger kan indeholde anbefalinger med hensyn til nyttiggørelse eller
genvinding og kan være nyttige, når de foranstaltninger, der anvendes på værkstedet, skal beskrives.

FIGUR 10: UDDRAG AF GES10: METALOVERFLADEBEHANDLING – ELEKTROPLETTERING MED NIKKEL OG
ELEKTROFORMNING MED NIKKEL OG GES2: METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELCHLORID –
ELEKTROPLETTERING, ELEKTROFORMNING, STRØMLØS PLETTERING
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5.

Beskrivelse af
k) de væsentligste alternativer, som ansøgeren har undersøgt, til teknologi, teknik og foranstaltninger
som forslået i ansøgningen, i form af et resumé

Oplysningerne i eksponeringsscenariet kan angive flere metoder til risikostyring. Virksomheden kan benytte
en af metoderne og anføre de øvrige som alternative teknologier.

FIGUR 11: UDDRAG AF GES2: METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELCHLORID – ELEKTROPLETTERING,
ELEKTROFORMNING, STRØMLØS PLETTERING

Hvis nogle af de stoffer, som driftslederen bruger, er underlagt en regulatorisk risikostyringsproces i henhold
til REACH (navnlig godkendelse eller begrænsning), kan der muligvis findes en analyse af alternativer i
dossieret med ansøgningen om godkendelse eller i begrænsningsdossieret.
Der er adgang til disse oplysninger på ECHA's websted.
• Ansøgning om godkendelse http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Enten direkte fra listen "Current consultations" (aktuelle høringer) eller
via linket til "Adopted opinions and previous consultations on application for authorisation" (vedtagne
udtalelser og tidligere høringer om ansøgninger om godkendelse).
• Begrænsning http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Enten direkte fra listen "Current
consultations" eller via linket til "Adopted opinions" (vedtagne høringer).
Dette gælder imidlertid kun de stoffer, der er underlagt disse specifikke foranstaltninger. Der findes
yderligere oplysninger i BREF-dokumenterne for industrisektoren. Også offentlige websteder såsom
substitutionsportalen (http://www.subsport.eu/) kan hjælpe, når man søger efter alternativer til farlige
stoffer.
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7. Risikovurdering i henhold til CAD og CMD
Husk! Dette afsnit er ikke ment som en vejledning i, hvordan man foretager en risikovurdering, men skal vise,
hvor REACH-oplysningerne kan bruges til at understøtte processen.
7.1

ARBEJDSGIVERENS LOVFÆSTEDE FORPLIGTELSER

Arbejdsgiveren er forpligtet til at fastslå og vurdere de risici, som farlige kemiske agenser udsætter
arbejdstagerne for.
Denne risikovurdering og iværksættelsen af forebyggende foranstaltninger skal finde sted, inden der
indledes nye aktiviteter, og skal holdes ajour. De faktorer, der kan udløse en fornyet vurdering, kan f.eks.
være overvågningsresultater (sundhed, eksponering eller teknik), som påviser et problem, eller væsentlige
ændringer i arbejdsforholdene ("væsentlige ændringer" i henhold til CAD, "enhver ændring i forholdene, der
kan få indvirkning på arbejdstagernes udsættelse" i henhold til CMD). Dette omfatter også ændringer såsom
ny klassificering i henhold til CLP, der betyder, at stoffet klassificeres som et kræftfremkaldende stof eller
et mutagen.
Artikel 4, stk. 1, 3 og 4, i CAD-direktivet indeholder følgende retningslinjer:

Artikel 4 Bestemmelse og vurdering af risikoen i forbindelse med farlige kemiske agenser
1. I forbindelse med opfyldelsen af de forpligtelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i
direktiv 89/391/EØF, fastslår arbejdsgiveren først, om der findes nogle farlige kemiske agenser på
arbejdspladsen. Hvis dette er tilfældet, vurderer denne herefter enhver risiko for arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed, der skyldes tilstedeværelsen af disse kemiske agenser, under hensyntagen til:
• deres farlige egenskaber
• oplysninger om sikkerhed og sundhed, der skal gives af leverandøren (f.eks. det relevante
sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006)15
• eksponeringsgraden, -typen og -varigheden
• omstændighederne ved arbejde, der involverer sådanne agenser, herunder deres mængde
• enhver grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering eller biologisk grænseværdi, der er fastsat på den
pågældende medlemsstats område
• virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
• hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af enhver helbredskontrol, der allerede er foretaget.
Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der
er nødvendige for risikovurderingen. Disse oplysninger skal eventuelt omfatte den specifikke vurdering af
risikoen for brugerne på grundlag af fællesskabslovgivningen om kemiske agenser.

3. Visse aktiviteter i virksomheden eller bedriften, som f.eks. vedligeholdelse, der kan forudses at give
anledning til en væsentlig eksponering, eller som kan resultere i en forringelse af sikkerheds- og
sundhedsbetingelserne af andre grunde, selv efter at alle tekniske foranstaltninger er truffet, skal
medtages i risikovurderingen.
4. Hvis der er tale om aktiviteter, der medfører udsættelse for flere farlige kemiske agenser, vurderes
risikoen på grundlag af den risiko, de forskellige kemiske agenser udgør tilsammen.
Derudover fastsættes følgende i artikel 3, stk. 3 og 4, i CMD-direktivet:

Artikel 3 Anvendelsesområde – Bestemmelse og vurdering af risikoen
3. Alle andre eksponeringsveje, f.eks. optagelse i eller gennem huden, skal tages i betragtning ved
risikovurderingen.
15 REACH-forordningen.
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4. Ved risikovurderingen skal arbejdsgiverne være særlig opmærksomme på eventuelle virkninger
for særligt følsomme risikogrupper for arbejdstageres sikkerhed og sundhed og skal
bl.a. overveje muligheden for ikke at beskæftige disse arbejdstagere i områder, hvor de kan
komme i kontakt med kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.
Generel bemærkning:
Det er vigtigt at bemærke, at der skal foretages en risikovurdering for alle de farlige kemiske agenser,
der er til stede på arbejdspladsen. I henhold til artikel 2, litra a), i CAD-direktivet er en "kemisk agens"
ethvert kemisk element eller forbindelse eller blandinger deraf, som det forekommer i naturlig tilstand
eller frembringes, anvendes eller frigøres, herunder som affald, under en given arbejdsproces, uanset om
frembringelsen er tilsigtet under arbejdsprocessen, og uanset om det markedsføres. Denne definition er
bredere end definitionen af "stof" i REACH, og derfor omfatter REACH-oplysningerne ikke alle de kemiske
agenser, der er til stede på arbejdspladsen, f.eks. procesgenererede stoffer såsom støv.
Det er også vigtigt at bemærke, at sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier indeholder oplysninger
om individuelle stoffer eller blandinger, mens risikovurderingen af arbejdspladsen skal vurdere den risiko,
som alle de kemiske agenser, der er til stede på arbejdspladsen, udgør tilsammen.
Desuden stemmer forholdene på en allerede eksisterende arbejdsplads, hvor der anvendes flere farlige
kemikalier, formodentlig ikke 100 % overens med alle de forhold, der beskrives i sikkerhedsdatabladet og
eksponeringsscenariet. Virksomheden skal finde ud af, om dens proces og forebyggende foranstaltninger
svarer til dem, der er beskrevet i de(t) relevante sikkerhedsdatablad(e) og udvikle en metode, så den opfylder
de forskellige forpligtelser:
• foretage en samlet risikovurdering for alle de farlige kemiske agenser, der er til stede
• finde en række risikohåndteringsforanstaltninger, der passer til de forskellige opgaver i processen.
7.2

RISIKOVURDERING AF ARBEJDSPLADSEN

Der findes ingen bindende EU-regler om, hvordan en risikovurdering af arbejdspladsen skal udføres.
Kommissionen udgav dog i 1996 vejledningen "Guidance on risk assessment at work"16. Denne vejledning kan
medlemsstaterne bruge eller tilpasse efter behov med henblik på at vejlede i, hvordan en risikovurdering
af arbejdspladsen udføres. I 2005 udgav Kommissionen ligeledes retningslinjerne "Practical guidelines
of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks related to
chemical agents at work"17. Formålet med disse praktiske retningslinjer er at hjælpe medlemsstaterne
med at udarbejde deres egne nationale politikker og at gøre det lettere for dem at overholde forskrifterne
vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
Mange nationale myndigheder har udarbejdet deres egen vejledning og egne værktøjer til støtte for
arbejdsgiverne.
I disse dokumenter foreslås følgende tilgang til risikovurderingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikation af farer og udsatte arbejdstagere
Evaluering og prioritering af risici
Beslutning om forebyggende foranstaltninger til at eliminere eller kontrollere risici
Iværksættelse af forebyggende og beskyttende foranstaltninger
Overvågning og fornyet vurdering for at sikre, at vurderingen er ajour.

I de fleste eksisterende virksomheder er disse trin en del af miljø-, sundheds- og sikkerhedsfunktionen,
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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og tidsintervallet mellem de fornyede vurderinger defineres internt. Som tidligere nævnt støtter
REACH udarbejdelsen af nye oplysninger om stoffer, som så formidles videre til downstream-brugerne.
Downstream-brugernes REACH-forpligtelser med hensyn til sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier
har deres egen tidsramme (se tabel 2). Dette bringer et nyt element ind i den trinvise tilgang til
risikovurdering af arbejdspladsen og ind i virksomhedens interne revisionscyklus.
Downstream-brugerne/driftslederne skal vurdere de indkommende oplysninger, afgøre, hvilke tiltag der skal
iværksættes for at opfylde REACH-kravene, identificere disse tiltags indvirkning på forpligtelserne i CAD/
CMD og om nødvendigt handle ud fra denne.
En ændring af et stofs fareklassificering kan f.eks. kræve ændringer i de risikohåndteringsforanstaltninger,
der er iværksat på stedet, for at nedbringe frigivelserne. Dette bør udløse en fornyet risikovurdering af de
processer, hvor stoffet anvendes, inden ændringerne gennemføres. Ved en sådan fornyet vurdering bør der
tages højde for de risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i eksponeringsscenariet.
Den fornyede vurdering, om nødvendigt underbygget med overvågningsresultater eller målinger, tilgodeser
det fortsatte krav om, at de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er indført for at forhindre,
at arbejdstagerne udsættes for farlige stoffer, fortsat sikrer tilstrækkelig kontrol med de risici, der er
forbundet med farlige kemikalier.
7.3

ANVENDELSE AF REACH-OPLYSNINGER I RISIKOVURDERINGEN

De sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier (hvis sådanne foreligger), der stilles til rådighed af
kemikalieleverandørerne, indeholder en masse oplysninger, der kan bruges til at underbygge den del af
risikovurderingen, der vedrører farlige kemikalier.
Trin 1: Identifikation af farer og udsatte arbejdstagere
Som beskrevet i vejledningen om risikovurdering af arbejdspladsen er det første skridt at finde frem til de
agenser på arbejdspladsen, der kan skade menneskers sundhed, og at identificere de arbejdstagere, der
risikerer at blive udsat for dem.
I et sikkerhedsdatablad vil følgende punkter hjælpe med at identificere de stoffer eller blandinger, der
er mest problematiske for menneskers sundhed, de mulige følger af eksponering for disse stoffer eller
blandinger og de specifikke grupper af arbejdstagere, der kræver yderligere beskyttelse (f.eks. gravide
kvinder, som ikke må udsættes for kemikalier, der kan eller mistænkes for at kunne skade det ufødte barn).

25

26

CSR/ES-køreplan
Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

Punkt 2: Fareklassificering, mærkningselementer og faresætninger

FIGUR 12: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 2

Oplysninger i punkt 2.3 om andre farer, der ikke medfører klassificering, kan også være relevante.
Punkt 8.1: Tærskelværdier for menneskers eksponering (kontrolparametre).

FIGUR 13: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 8
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Punkt 9: Fysiske og kemiske egenskaber.

FIGUR 14: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 9

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger og kortfattet beskrivelse af de toksikologiske symptomer og
virkninger, som eksponering for kemikaliet kan medføre.

FIGUR 15: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 11
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Sikkerhedsdatabladets punkt 3 indeholder desuden flere oplysninger om kemikaliets sammensætning samt
oplysninger om klassificeringen af de forskellige komponenter, en blanding består af.

FIGUR 16: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBADSOPLØSNING, PUNKT 3

Der kan også opstå farer som følge af reaktioner mellem forskellige kemikalier eller under bestemte forhold.
Der findes oplysninger om kemikaliets stabilitet og reaktivitet i punkt 10 i sikkerhedsdatabladet, og nogle
gange afgives der også oplysninger om uforenelighed i punkt 7.2.

CSR/ES-køreplan
Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

FIGUR 17: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 10

FIGUR 18: UDDRAG AF SDS OM NIKKELBRIKETTER, PUNKT 7

Under eksponeringsscenariets titelpunkt vedrører de bidragende arbejdstagerscenarier de forskellige
opgaver, som arbejdstagerne udfører, mens stoffet anvendes. Dette hjælper med at identificere alle de
arbejdstagere, der håndterer og derfor risikerer at blive udsat for det pågældende kemikalie.

FIGUR 19: UDDRAG AF GES10: METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELMETAL – ELEKTROPLETTERING MED
NIKKEL OG ELEKTROFORMNING MED NIKKEL
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Trin 2: Evaluering af risici
Ved risikoevalueringen skal eksponeringssandsynligheden og alvoren af de med eksponering forbundne
konsekvenser overvejes og vurderes.
Konsekvensernes alvor afhænger af kemikaliernes iboende egenskaber og den eventuelle reaktion mellem
stoffet og andre farlige kemikalier, der anvendes på samme tid.
REACH-oplysningerne om kemikaliets iboende egenskaber og eventuelle reaktioner og uforenelighed
beskrives under trin 1 ovenfor.
Sandsynligheden for, at eksponering rent faktisk opstår, afhænger af:
•
•
•
•

anvendelsesmønsteret (anvendte mængder, varighed, hyppighed osv.)
arbejdets generelle tilrettelæggelse
det anvendte udstyr og den anvendte teknologi
arbejdsprocedurerne.

Punkt 7 i sikkerhedsdatabladet indeholder råd om sikker håndtering og opbevaring, mens punkt 8.2 beskriver
den egnede eksponeringskontrol (tekniske kontrolforanstaltninger og personlige værnemidler).

FIGUR 20: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 7 OG 8.2

FIGUR 21: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 7 OG 8.2
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Derudover indeholder punkt 2 i eksponeringsscenariet oplysninger om de driftsforhold og
risikohåndteringsforanstaltninger, der sikrer tilstrækkelig risikokontrol for en specifik anvendelse af
stoffet. Disse oplysninger hænger tæt sammen med anvendelsen og parametrene udstyr/teknologi.

FIGUR 22: UDDRAG AF GES4: METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELSULFAT – ELEKTROPLETTERING MED
NIKKEL, ELEKTROFORMNING MED NIKKEL OG STRØMLØS NIKKELPLETTERING

Trin 3: Beslutning om forebyggende foranstaltninger
Under trin 1 og 2 i risikovurderingen af de kemikalier, der anvendes i virksomheden, er der blevet
identificeret og evalueret en række specifikke risici. For at vælge de foranstaltninger, der gør det muligt at
eliminere eller kontrollere disse risici, skal virksomheden:
• tage højde for de oplysninger, der fremgår af sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenariet for hvert
enkelt kemikalie, og
• træffe beslutning om en række risikohåndteringsforanstaltninger, der passer til de forskellige opgaver
og stoffer, der anvendes i processen, herunder procesgenererede risici.
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Oplysningerne i eksponeringsscenariet under titlen "Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan
evaluere, om denne arbejder inden for de grænser, der er fastsat i eksponeringsscenariet", kan indeholde
grænser for den fleksibilitet, der er tilladt, når brugeren kontrollerer, om forholdene for stoffets anvendelse
på arbejdspladsen stemmer overens med dem, der anbefales i eksponeringsscenariet, eller et link til et
websted, hvor disse oplysninger kan indhentes. Dette bidrager til at opnå et tilstrækkeligt niveau for at
beskytte menneskers sundhed og miljøet.

FIGUR 23: HYPOTETISK EKSEMPEL PÅ INDHOLDET AF PUNKT 4 I ET EKSPONERINGSSCENARIE. DETTE EKSEMPEL
ER UDARBEJDET AF ECHA OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED SKABELONERNE FOR EKSPONERINGSSCENARIER18.

De førstehjælpsforanstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladets punkt 4 (herunder modgifte,
kontraindikationer eller midler til øjeblikkelig behandling, der skal være tilgængelige på arbejdspladsen), er
også særdeles nyttige med henblik på at minimere konsekvenserne af eksponering ved uheld.

FIGUR 24: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 4
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Underretning og træning af arbejdstagerne
8.1

ARBEJDSGIVERENS LOVFÆSTEDE FORPLIGTELSER

IED stiller ikke specifikke krav om, at driftslederne skal uddanne deres arbejdstagere, men i BREFdokumentet om overfladebehandling af metaller og plastmaterialer nævnes personaletræning, -bevidsthed
og -kompetencer ud fra et miljøledelsessynspunkt som en del af de bedste tilgængelige teknikker, der kan
bidrage til anlæggets samlede miljøpræstationer.
Som led i den overordnede forpligtelse til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er
forbundet med arbejdet, er arbejdsgiveren forpligtet til i tilstrækkeligt omfang at uddanne arbejdstagerne i
sikkerhed og sundhed, navnlig i form af oplysninger og instrukser19.
I CAD (artikel 8, stk. 1) og CMD (artikel 11) fastsættes det, hvilke oplysninger, instrukser og hvilken træning
arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter skal have stillet til rådighed, og hvordan oplysningerne skal
stilles til rådighed. I disse artikler fastsættes det endvidere, hvornår oplysningerne, instrukserne eller
træningen skal ajourføres eller gentages. Det er et krav, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter
har adgang til sikkerhedsdatabladene.

CAD, Artikel 8 Underretning og træning af arbejdstagerne
1. Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv 89/391/EØF sikrer arbejdsgiveren, at arbejdstagerne og/
eller deres repræsentanter får følgende stillet til rådighed:
• de oplysninger, der er tilvejebragt i henhold til artikel 4 i nærværende direktiv, samt underretning, når en
væsentlig ændring på arbejdspladsen fører til ændringer af disse oplysninger
• underretning om farlige kemiske agenser, der forekommer på arbejdspladsen, såsom agensens navn,
risici for sikkerhed og sundhed, relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre
forskrifter
• træning og underretning med hensyn til passende forholdsregler og foranstaltninger, der skal træffes,
for at arbejdstageren kan beskytte sig selv og andre arbejdstagere på arbejdspladsen
• adgang til de sikkerhedsdatablade, der er tilvejebragt af leverandøren i henhold til artikel 31 i forordning
(EF) nr. 1907/2006,
og at underretningen
• er baseret på resultatet af risikovurderingen i henhold til artikel 4 i direktivet. Denne kan f.eks. gives i
form af en mundtlig meddelelse eller individuel vejledning og undervisning, som understøttes af skriftlig
information alt efter karakteren og graden af den risiko, der er påvist i forbindelse med den vurdering,
der skal foretages i henhold til nævnte artikel
• ajourføres for at tage hensyn til skiftende omstændigheder.

2. Når beholdere og rør til farlige kemiske agenser, der anvendes på arbejdsstedet, ikke er mærket i henhold
til den relevante fællesskabslovgivning om etikettering af kemiske agenser og om sikkerhedsskiltning på
arbejdsstedet, påser arbejdsgiveren, at beholdernes og rørenes indhold samt indholdets art og eventuelle
tilknyttede risici kan identificeres, dog med forbehold af de fravigelser, der er fastsat i ovennævnte
lovgivning.
3. Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdsgiverne, hvis de
anmoder herom, af fortrinsvis producenten eller leverandøren kan få alle de oplysninger om farlige kemiske
agenser, der er påkrævet for at kunne anvende artikel 4, stk. 1, i nærværende direktiv, i det omfang der
i forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er fastsat nogen pligt til at give
oplysninger.
19 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed under arbejdet.
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CMD, Artikel 11 Underretning og oplæring af arbejdstagerne
1. Arbejdsgiveren træffer passende foranstaltninger til, at arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter
i virksomheden eller anlægget får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring baseret på samtlige
disponible oplysninger, bl.a. i form af oplysninger og instruktion vedrørende:
a)
b)
c)
d)
e)

den potentielle sundhedsrisiko, herunder den yderligere risiko, som tobaksrygning medfører
de foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge udsættelse
hygiejneforskrifter
anvendelse af beskyttelsesudstyr og beskyttende arbejdstøj
de foranstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal træffe i tilfælde af uheld
og til at forebygge uheld.

Denne oplæring skal:
• tilpasses udviklingen for så vidt angår risici og til fremkomsten af nye risici, og
• om nødvendigt gentages regelmæssigt.

2. Arbejdsgiverne er forpligtet til at informere arbejdstagere om installationer og hertil knyttede beholdere
indeholdende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og til at sørge for en klar og letlæselig mærkning
af alle beholdere, emballager og installationer, der indeholder kræftfremkaldende stoffer eller mutagener og
til at anbringe klart synlige advarselsskilte.
8.2

ANVENDELSE AF REACH-OPLYSNINGER UNDER TRÆNINGEN

Husk! Dette afsnit er ikke ment som en vejledning i, hvordan man tilrettelægger eller gennemfører træningen,
men skal vise, hvor REACH-oplysningerne kan bruges til at understøtte denne aktivitet.
Som tidligere nævnt er det i henhold til CAD et krav, at arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter får
adgang til sikkerhedsdatabladene. Derudover er et af de grundlæggende krav til driftslederne i henhold til
IED, at de iværksætter de nødvendige foranstaltninger for at forebygge uheld og begrænse deres følger.
Sikkerhedsdatabladene og eksponeringsscenarierne indeholder oplysninger, der kan anvendes ved
planlægning og strukturering af arbejdstagernes træning for at forbedre kemikaliesikkerheden, mindske
uheld og begrænse deres følger.
Det er op til arbejdsgiveren at afgøre, hvor detaljerede oplysningerne skal være, og hvordan træningen skal
tilrettelægges, men det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem træning i almindelige arbejdsforhold og
træning i, hvordan man skal reagere i forbindelse med uheld.
8.2.1

Almindelige arbejdsforhold

Punkt 16 i sikkerhedsdatabladet indeholder en generel vejledning i, hvordan arbejdstagerne skal uddannes
for at sikre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

FIGUR 25: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 16
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Sikkerhedsdatabladets punkt 2 beskriver farerne ved stoffet eller blandingen og de hensigtsmæssige
advarsler, der er forbundet med disse farer. Mærkningselementer hjælper brugerne med hurtigt at
genkende de vigtigste farer og beskyttelsesforanstaltninger. Træningen er især nødvendig for at sikre, at
arbejdstagerne genkender og forstår de nye fareklasser, piktogrammer og fare- og sikkerhedssætninger, der
blev indført med CLP.

FIGUR 26: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 2.1 OG 2.2

Instrukserne om håndtering og opbevaring i sikkerhedsdatabladets punkt 7 bør sammen med
eksponeringskontrollen i punkt 8.2 og forholdene vedrørende bortskaffelse i punkt 13 være udgangspunktet
for den måde, hvorpå arbejdstagerne håndterer kemikalierne på sikker vis under almindelige arbejdsforhold.

35

36

CSR/ES-køreplan
Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

FIGUR 27: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 7

FIGUR 28: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 8.2

FIGUR 29: FIGUR 27: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 13

I eksponeringsscenariet indeholder det punkt, der beskriver de anvendelsesforhold, der har betydning for
eksponeringen, vigtige oplysninger om de anvendelsesforhold, der er sikre for miljøet (nogle gange under
titlen "Bidragende miljøscenarie"). Disse oplysninger kan være nyttige i træningsøjemed.
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FIGUR 30: UDDRAG AF GES4 METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELSULFAT – ELEKTROPLETTERING MED
NIKKEL, ELEKTROFORMNING MED NIKKEL OG STRØMLØS NIKKELPLETTERING – 2.1 KONTROL AF EKSPONERINGEN
AF MILJØET

Tilsvarende indeholder det punkt, der beskriver de anvendelsesforhold, der har betydning for
arbejdstagernes eksponering, vigtige oplysninger om sikre anvendelsesforhold, der kan indlemmes i
træningen.
Disse oplysninger fremstår nogle gange under titlen "Bidragende arbejdstagerscenarie".
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FIGUR 31: UDDRAG AF GES4 METALOVERFLADEBEHANDLING MED NIKKELSULFAT – ELEKTROPLETTERING
MED NIKKEL, ELEKTROFORMNING MED NIKKEL OG STRØMLØS NIKKELPLETTERING – 2.2 KONTROL AF
ARBEJDSTAGERNES EKSPONERING TIL BIDRAGENDE EKSPONERINGSSCENARIE 4.2

8.2.2

Reaktion på uheld (eksponering, brand, udslip)

De førstehjælpsforanstaltninger, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladets punkt 4, er vigtige for at
minimere følgerne af eksponeringen af ofret ved uheld, men nogle gange også for den person, der yder
førstehjælp.
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FIGUR 32: UDDRAG AF SDS OM FLUSSYRE, PUNKT 4

I sikkerhedsdatabladets punkt 5 er det under træningen vigtigt at lægge vægt på uegnede slukningsmidler
og særlige farer i forbindelse med kemikaliet i tilfælde af brand. Der kan også angives yderligere oplysninger
om bortskaffelse af rester. Dette vil hjælpe med at minimere følgerne og undgå farlige reaktioner ved
bekæmpelse af en kemikaliebrand.

FIGUR 33: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 5
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De forholdsregler ved utilsigtede udslip, der er beskrevet i sikkerhedsdatabladets punkt 6, indeholder også
oplysninger om personlige sikkerhedsforanstaltninger, det beskyttelsesudstyr, der skal anvendes, og de
miljøbeskyttelsesforanstaltninger, der skal iværksættes i forbindelse med utilsigtet spild eller lækage.
Disse råd kan hjælpe med at minimere følgerne af et utilsigtet udslip på miljøet og menneskers sundhed.

FIGUR 34: UDDRAG AF SDS OM FLUSSYRE, PUNKT 6
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9. Risikohåndtering i forbindelse med den daglige drift
Risikohåndtering er et led i den almindelige daglige drift og et centralt aspekt i IED, CAD og CMD. Formålet er
at sikre, at driften ledes på en måde, hvor risiciene først vurderes og derefter kontrolleres.
Et andet vigtigt skridt er at sørge for, at risiciene vurderes løbende, eller så snart der er behov for en
ajourføring. Procesændringer, uheld, der med nød og næppe blev undgået, og skader udløser typisk en ny
vurdering.
Også nye oplysninger i sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier kan udløse fornyet vurdering.
En ændring af et stofs eller en blandings fareklassificering kan f.eks. have omfattende indvirkning på
risikohåndteringsforanstaltningerne og kan nødvendiggøre en ajourføring af risikovurderingen eller måske
endda af miljøtilladelsen. Også ændringer i eksponeringsscenarierne kan have tilsvarende konsekvenser.
Når downstream-brugeren får udleveret et sikkerhedsdatablad (og et eventuelt eksponeringsscenarie), er
det lettest at se, om dokumentet er en revideret version, ved at kigge på sikkerhedsdatabladets forside, hvor
revisionsoplysningerne skal være anført.
Punkt 16 i sikkerhedsdatabladet indeholder en angivelse af, hvor der er foretaget ændringer i den tidligere
version af sikkerhedsdatabladet. Dette gør det lettere at finde ud af, om ændringerne i sikkerhedsdatabladet
har betydning for risikohåndteringen. Hvis de angivne ændringer ikke er klare nok, kan du desuden bede
leverandøren om en nærmere forklaring.

FIGUR 35: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 1

FIGUR 36: UDDRAG AF SDS OM NIKKELSULFAT, PUNKT 16
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Den måde, ændringerne angives på i punkt 16, kan variere. I ovenstående eksempel har leverandøren valgt at
understrege de elementer i dokumentet, der er blevet ændret. Her følger endnu et eksempel.

FIGUR 37: UDDRAG AF SDS OM LÆSKET KALK, PUNKT 16

For at behandle de modtagne oplysninger effektivt kan det være en god idé at opbygge en referenceliste
over oplysningernes anvendelse. Denne liste hjælper med at fastslå, hvilke oplysninger der er blevet anvendt
i forbindelse med opfyldelsen af en bestemt lovfæstet forpligtelse. Når oplysningerne ændres, er det lettere
at finde frem til følgerne heraf og gennemføre ændringer i henhold hertil. Et eksempel på en sådan liste
findes i bilag 3.
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Bilag 1. Termliste
Slutbruger
En slutbruger er en person eller et organ, der anvender stoffer eller præparater i forbindelse med en
industriel eller erhvervsmæssig aktivitet (dvs. ikke forbrugere og distributører), og som ikke leverer dem
videre downstream.
Afdækning
Der benyttes afdækning i stort set alle operationer til efterbehandling af metal, hvor kun et bestemt område
på en del skal udsættes for en proces.
Afskærmning
Der benyttes afskærmning til at aflede overstrøm fra områder med høj strømtæthed for at forhindre, at
belægningen bliver for tyk.
Emnestel
Et stel eller en holder er en strømførende anordning, der holder delene i en bestemt position under
pletteringscyklussen. Stellet eller holderen skal have en høj ledeevne, da delene skal forbindes elektrisk med
strømbussen og jævnstrømsforsyningen. Hele overfladen er, bortset fra kontaktområderne, generelt belagt
med kemikalieresistent og isolerende plast.
Sump
En brønd eller et reservoir, der fungerer som afløb for eller beholder til væsker.

Bilag 2: Oversigtstabel over kemikalieoplysninger
Dette er et eksempel på en tabel, som en virksomhed kan udarbejde for at få et overblik over nogle af
de væsentligste oplysninger om de stoffer og blandinger, virksomheden bruger. Kolonne 6 indeholder
virksomhedens egen beskrivelse af de aktiviteter, hvor stofferne anvendes. I kolonne 7-11 registreres den
måde, hvorpå virksomheden tildeler sine aktiviteter til de forskellige anvendelsesdeskriptorkategorier
i henhold til vejledningen om anvendelsesbeskrivelse20. Der kan tilføjes andre oplysninger alt efter
virksomhedens individuelle behov (f.eks. grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, leverandørens
kontaktoplysninger, modtagelsesdato for SDS/ES, stoffets lovgivningsmæssige status i henhold til
REACH21, oplysninger om anden lovgivning, mængde på stedet, emballeringsoplysninger, koder for
sektoranvendelseskort osv.).
En oversigt af denne art giver et overblik over de kemikalier, der anvendes, og kan gøre det lettere at
identificere ændringer, f.eks. ved modtagelse af ajourførte sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier.
Derudover er det let at trække oplysninger ud til andre formål efter behov, f.eks. i forbindelse med en
ansøgning om godkendelse i henhold til IED, risikovurdering af arbejdspladsen osv.

20 På udgivelsestidspunktet var "Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering, kapitel R12:
anvendelsesbeskrivelse" under revision (forventes offentliggjort ved udgangen af 2015)
21 Hvis f.eks. stoffet er opført på kandidatlisten eller godkendelseslisten eller andet.
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TABEL 3: OVERSIGTSTABEL OVER KEMIKALIEOPLYSNINGER

LÆSKET KALK
SVOVLSYRE

STOFFETS NAVN

NIKKELMETAL

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FORORDNING)

VIRKSOMHEDENS EGEN
BESKRIVELSE AF SINE
AKTIVITETER

Hudsensitiv 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Kronisk akvatisk 3
H412

Overførsel fra 50 kg tromle
til procesbad
Neddypning af
arbejdsemne
Opbevaring mellem
anvendelser

100

Fast, massiv

7440-02-0

PROCESKATEGORI (PROC)

MILJØUDSLIP
KATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Pletteringsmiddel

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FORORDNING)

VIRKSOMHEDENS EGEN
BESKRIVELSE AF SINE
AKTIVITETER

Hudirrit. 2, H315
Øjenbeskad. 1 H318
STOT SE 3, H335

Overførsel fra 25 kg sæk
til vandbehandlingsproces
Blandingstrin
Opbevaring mellem
anvendelser

100

Fast, pulver

1305-62-0

PROCESKATEGORI (PROC)

MILJØUDSLIP
KATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-regulerende stof

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FORORDNING)

VIRKSOMHEDENS EGEN
BESKRIVELSE AF SINE
AKTIVITETER
Overførsel fra IBC til
vandbehandlingsproces
Blandingstrin
Opbevaring mellem
anvendelser

95-97

Væske

7664-93-9

Hudkorr. 1A H314

PROCESKATEGORI (PROC)

MILJØUDSLIP
KATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-regulerende stof
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Bilag 3: Referenceliste over oplysningernes foreslåede anvendelse
Denne tabel er en oversigt over, hvor oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og eksponeringsscenariet
foreslås anvendt for at sikre opfyldelse af de lovfæstede forpligtelser, der beskrives i casestudiet.
Når der fremkommer ajourførte kemikalieoplysninger, kan en sådan tabel gøre det lettere at vurdere, hvor
ændringerne i de modtagne oplysninger skal tages i betragtning.
INFORMATIONSKILDE

FORSLAG TIL OPLYSNINGERNES ANVENDELSE

Sikkerhedsdatablad

IED-godkendelse b

Forside, overskrift

Risikohåndtering, evaluering af indkommende
oplysninger

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/
virksomheden
1.1 Produktidentifikator

IED-godkendelse b

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
samt anvendelser, der frarådes

IED-godkendelse b

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
1.4 Nødtelefon
PUNKT 2: Fareidentifikation

Risikovurdering trin 1

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

IED-godkendelse b
IED-godkendelse c, e, f, j
Risikovurdering trin 1
Træning af arbejdstagere

2.2: Mærkningselementer

Risikovurdering trin 1
Træning af arbejdstagere

2.3 Andre farer

IED-godkendelse b
Risikovurdering trin 1

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

IED-godkendelse b
Risikovurdering trin 1

3.1 Stoffer
3.2 Blandinger
PUNKT 4: Førstehjælpstiltag
4.1 Beskrivelse af førstehjælpstiltag
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er
nødvendig
PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Risikovurdering trin 3
Træning af arbejdstagere
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INFORMATIONSKILDE

FORSLAG TIL OPLYSNINGERNES ANVENDELSE

5.1 Slukningsmidler

Træning af arbejdstagere

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Træning af arbejdstagere

5.3 Anvisninger for brandmandskab
5.4 Yderligere oplysninger

Træning af arbejdstagere

PUNKT 6: Forholdsregler ved utilsigtede udslip

Træning af arbejdstagere

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
6.4 Henvisning til andre punkter
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Risikovurdering trin 2
Træning af arbejdstagere

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
7.3 Særlige anvendelser
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1 Kontrolparametre

Risikovurdering trin 1

OEL-værdier
DNEL-værdier
PNEC-værdier
8.2 Eksponeringskontrol

IED-godkendelse c, e, f, j
Risikovurdering trin 2
Træning af arbejdstagere

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

IED-godkendelse b
Risikovurdering trin 1

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
9.2 Andre oplysninger
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Risikovurdering trin 1
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Indsatsområde 5: Støtte til informationsbehandling på slutbrugerniveau

INFORMATIONSKILDE

FORSLAG TIL OPLYSNINGERNES ANVENDELSE

10.2 Kemisk stabilitet
10.3 Risiko for farlige reaktioner
10.4 Forhold, der skal undgås
10.5 Materialer, der er uforenelige
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Risikovurdering trin 1
Risikovurdering trin 2

PUNKT 12: Miljøoplysninger

IED-godkendelse c, e, f, j

12.1 Toksicitet
12.2 Persistens og nedbrydelighed
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
12.4 Mobilitet i jord
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
PUNKT 15: Oplysninger om bestemmelser
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen
med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

IED-godkendelse h
Træning af arbejdstagere
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INFORMATIONSKILDE

FORSLAG TIL OPLYSNINGERNES ANVENDELSE

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
PUNKT 16: Andre oplysninger
i) Angivelse af ændringer

Risikohåndtering, evaluering af indkommende
oplysninger

ii) Forkortelser og akronymer
iii) Råd om træning
iv) Yderligere oplysninger

Træning af arbejdstagere

CSR/ES-køreplan
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INFORMATIONSKILDE

FORSLAG TIL OPLYSNINGERNES ANVENDELSE

Eksponeringsscenarie
Eksponeringsscenariets titel (kort titel)
1. Titelafsnit

Risikovurdering trin 1

Navn på eksponeringsscenarie/anvendelse
Anvendelsesområde
2. Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponeringen
2.1 Bidragende miljøscenarie

Træning af arbejdstagere

Produktets (artiklens) kendetegn
Anvendt mængde, anvendelsens hyppighed og varighed (eller ud fra
levetiden)

Risikovurdering trin 2

Tekniske og organisatoriske forhold og foranstaltninger

IED-godkendelse g
IED-godkendelse c, e, f, j
IED-godkendelse k

Betingelser og foranstaltninger vedrørende spildevandsrensningsanlæg
Betingelser og foranstaltninger vedrørende affaldsbehandling (herunder
artikelaffald)

IED-godkendelse h

Andre forhold med indflydelse på eksponeringen af miljøet
Supplerende anvisninger om god praksis. Forpligtelserne i henhold til
artikel 37, stk. 4, i REACH finder ikke anvendelse
2.2 Bidragende arbejdstagerscenarie

Risikovurdering trin 2
Træning af arbejdstagere

Produktkendetegn
Anvendt mængde (eller mængde indeholdt i artikler), hyppighed og
varighed af anvendelse/eksponering
Tekniske og organisatoriske forhold og tiltag
Foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og
sundhedskontrol
Andre forhold med indflydelse på eksponeringen af arbejdstagerne
Supplerende anvisninger på god praksis. Forpligtelserne i henhold til
artikel 37, stk. 4, i REACH finder ikke anvendelse
3. Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden
3.1 Bidragende miljøscenarie
3.2 Bidragende arbejdstagerscenarie
4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan
evaluere, om denne arbejder inden for de grænser, der er fastsat i
eksponeringsscenariet

Risikovurdering trin 3
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