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INTRODUKTION TIL REACH

REACH er navnet på EU’s kemikalielovgivningspakke, 
der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling og 
rengøringsmidler) og varer (fx computere og haveslanger), 
der produceres i eller importeres til EU, er omfattet af 
REACH. 
Din virksomheds opgaver i forbindelse med REACH af-
hænger af, om kemikalier sælges videre til andre, eller om 
I er slutbruger som fx en håndværkervirksomhed eller en 
kommune. 

Kurset henvender sig til alle i virksomheden - administra-
tion, produktion og lager, der gennem deres arbejde er 
beskæftiget med kemiske stoffer og blandinger.

Indhold

Varighed
6 timer

RAPPORTERING AF INDHOLDSSTOFFER

Lovgivning om kemikalier verden over stiller krav til leve-
randører om at videregive oplysninger om særlige stof-
grupper til kunderne. Det kan være svært at indhente 
oplysninger om produkters sammensætning fra en leve-
randør, som måske er i udlandet, eller som ikke har nok 
viden om kemi til at vide, hvad der tales om. 

Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheden, der 
beskæftiger sig med indkøb og salg af råvarer og forarbej-
dede artikler, og medarbejdere, der gennem deres arbejde 
indhenter og videregiver informationer om særlige stof-
grupper til kunderne.

Indhold

Varighed 
5 timer

Uanset størrelse og type skal virksomheder i fremtiden 
kunne integrere kemi- og miljølovgivning på alle niveauer i 
virksomheden.

På Cphbusiness Laboratorie og Miljø er vi eksperter i kemi-
kaliesikkerhed og miljø, og vi har stor erfaring i at hjælpe 
både virksomheder og medarbejdere. Uanset om det er 
private eller offentlige virksomheder inden for produktion, 
affaldshåndtering eller som leverandør af kemiske pro-
dukter, tilbyder vi effektive og målrettede kurser tilpasset 
virksomhedens eller medarbejderens behov. 

Når Cphbusiness vælges som kursusudbyder, er du sikret  
et bredt fagligt indhold i uddannelserne. Vi har en stab af 
kvalificerede medarbejdere og professionelle undervisere 

med omfattende undervisningserfaring, og et højt fagligt 
niveau. 

Det er afgørende for os, at deltagerne får et godt og 
udbytterigt kursus af høj kvalitet, og alle kurser er derfor 
tilrettelagt, så deltagerne efterfølgende kan anvende den 
nye viden i deres daglige arbejde.  

På Cphbusiness sikrer vi et udviklingsorienteret uddan-
nelsesmiljø, der er til gavn for deltagerne, uanset om det er 
studerende, medarbejdere eller virksomheder.

Kontakt os for yderligere oplysninger inden næste kursus: 
Tlf.: 36 15 45 06
E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk

Gennemgang og kendskab til hovedpunkterne i 
REACH-forordningen.
Introduktion og gennemgang af de krav, der stilles til 
virksomheden i forbindelse med REACH.
Definering af kemikalie, artikel og roller i leverandør-
kæden.

Princippet om produkters sammensætning 
af enkeltstoffer samt krav til videregivelse af 
oplysninger.
Lovkrav omkring information om indholds-
stoffer der skal leveres videre til kunder eller 
indhentes fra leverandør.

CPHBUSINESS LABORATORIE OG MILJØ
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OPBEVARING AF FARLIGE KEMIKALIER

Ulykker med kemikalier kan forebygges ved at følge 
regler for sikker opbevaring. Reglerne omfatter først og 
fremmest brandfarlige og giftige stoffer. 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer 
kemikalier, fx på lagre, værksteder, i skoler eller labora-
torier og til arbejdsmiljørepræsentanter. 

Indhold

Varighed
3 timer

AFFALDSMÆRKNING

Når dit kemikalieaffald skal bortskaffes, skal det mærkes 
korrekt. 

Kurset henvender sig til alle i virksomheden - administration, 
produktion og lager, der gennem deres arbejde beskæftiger 
sig med kemiske stoffer og blandinger.

Indhold

Varighed 
6 timer

INTRODUKTION TIL GHS/CLP

GHS og CLP er systemer til klassificering af farlige kemikalier. GHS 
gælder globalt, CLP er EU’s fortolkning. 

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, 
der håndterer kemikalier i det daglige arbejde, fx på lager, i produktion 
eller værksteder.

Indhold

Varighed 
2½ time

KLASSIFICERING OG MÆRKNING GHS/CLP

EU’s kemikalielovgivning påbyder alle europæiske virksomheder at 
mærke rene stoffer og blandinger efter fælles regler (CLP). 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer kemikalier, klassi-
ficerer og mærker stoffer og blandinger.

Indhold

Varighed 
2 x 7 timer

MILJØFAREVURDERING AF KEMISKE STOFFER

Hvilke data er nødvendige for at vurdere, om et stof er farligt ? Få et 
indblik i, hvad der skal til for at afgøre, om et stof udgør en trussel. 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der håndterer kemikalier eller 
arbejder med data på stoffer i vand, jord eller luft.

Indhold

Varighed 
4 x 6 timer

Baggrund for mærkningsregler, tidsfrister for indførelse.
Hvad piktogrammer dækker over; forstå mærkning på etiketter.
Forskel på klassificering og mærkning, herunder krav til etiketter.

Tolkning af data om kemiske stoffers egenskaber, og om de kan 
udgøre en trussel for mennesker og miljø.
Vurdering af hvilke data der er nødvendige, og hvor disse kan søges.
Sammenhængen mellem eksponering og effektdata.

Klassificering af stoffer og blandinger.
Mærkning af stoffer og blandinger og udarbejdelse af etiket.

Praktiske anvisninger som bestemmelse af affalds-
koder (EAK) samt korrekt opdeling i affaldsfrak-
tioner (NORD´s affaldsgrupper).
Identifikation af farligt affald samt kendskab til 
anmeldelsespligt i forhold til myndigheder.
Principper for afsendelse af affald og farligt gods, 
specielt kemikalieaffald.

Kendskab til opbevaring, etablering af lager og 
efterfølgende drift.
Specifikke krav til særlige stofgrupper og eksplosive 
og ætsende stoffer.
Overordnede principper og regler for opbevaring af 
farlige kemikalier.



SIKKERHEDSDATABLAD

Kurset henvender sig til alle i virksomheden, såvel 
administration, produktion og lager, der gennem 
deres arbejde modtager og leverer kemiske stoffer 
og blandinger samt sikkerhedsdatablade.

Indhold

Varighed 
3 timer

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

Kurset henvender sig til miljø- og arbejdsmiljø-
ansvarlige samt øvrige medarbejdere, der kommer
i kontakt med kemiske stoffer og blandinger i 
forbindelse med deres arbejde.

Indhold

Varighed
3 timer

KEMIKALIESTYRING/KEMIGUIDEN

Der er krav om, at din virksomhed har en fortegnelse over 
de farlige kemikalier, der indkøbes og bruges i erhvervs-
mæssig sammenhæng. For hvert kemikalie skal der også 
foreligge en arbejdspladsbrugsanvisning (APB). 
Kurset henvender sig til alle, der via deres arbejde køber, 
modtager, arbejder med eller leverer kemiske stoffer eller 
blandinger.

Indhold

Varighed 
2 x 6 timer

Kemikaliestyring – tilrettelæggelse og udførelse 
af registrering og risikovurdering.
Kemikaliestyringsværktøj - KEMIguiden er et 
IT-værktøj, der via enkle procedurer kan hjælpe 
din virksomhed med at leve op til kravet om for-
tegnelse af kemikalier og APB. Det giver et godt 
overblik over de kemiske produkter, I bruger, og 
gør det lettere at prioritere, udfase eller erstatte 
de farlige med mindre farlige stoffer. 
På Cphbusiness kan vi tildele brugerrettigheder, 
undervise i brugen af KEMIguiden og hjælpe jer 
med at komme i gang.

Kendskab til indhold og hvilke krav der er 
til punkter og tillæg
IT-redskab til udarbejdelse af arbejds-
pladsbrugsanvisninger
Udarbejdelse af arbejdspladsbrugs-
anvisning ud fra sikkerhedsdatablad

Hvad er et sikkerhedsdatablad, og hvilke krav 
stilles der fra myndigheder.
Hvilke oplysninger indeholder et sikkerheds-
datablad?

TILBUD OM KEMIKALIE-TJEK

Vores miljøteknologstuderende foretager i forbindelse 
med projektarbejdet ”kemikalie-tjek” for virksomheder. 
Her gennemgås en virksomheds kemikalier og det 
undersøges, om der foreligger sikkerhedsdatablade og 
arbejdspladsbrugsanvisninger på alle farlige kemikalier. 
Kemikalie-tjek er gratis.

Hvis virksomheden ikke benytter sig af andre systemer, 
påbegyndes en registrering i KEMIguiden. Adgang til 
KEMIguiden og efterfølgende støtte koster et mindre 
gebyr årligt. 



CPHBUSINESS I KØBENHAVN, LYNGBY OG HILLERØD

WWW.CPHBUSINESS.DKCPHBUSINESS LABORATORIE OG MILJØ TLF.: 36 15 45 06 LABORANT-MILJO@CPHBUSINESS.DK| | |
Cphbusiness Laboratorie og Miljø er en del af Copenhagen Business Academy, som er en statslig, selvejende institution under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. Vi tilbyder undervisning og kurser til alle typer af virksomheder, store som små, private såvel som offentlige.
Cphbusiness Laboratorie og Miljø er beliggende i Hillerød. Udover vores kurser inden for områderne miljø og kemikaliesikkerhed uddanner vi 
laboranter og miljøteknologer. Laborant og miljøteknolog er erhvervsakademiuddannelser, der varer 2-2½ år som fuldtidsstudie. 

Alle kurser i denne brochure tilbydes også som 
virksomhedstilpassede uddannelsesforløb, der 
kan tilrettelægges efter virksomhedens uddan-
nelsesbehov.

Cphbusiness kan derfor i samarbejde med såvel 
private som offentlige virksomheder tilrettelæg-
ge kurser, der effektivt og målrettet giver deres 
medarbejdere de rette kompetencer.  

Vores virksomhedstilpassede kurser og uddan-

nelsesforløb kan enten afholdes i din virksomhed 
eller hos Cphbusiness Laboratorie og Miljø i vores 
lokaler i Hillerød.

Varighed og sted
Aftales i hvert enkelt tilfælde.

Dato og pris
Kontakt Cphbusiness for oplysning om pris og 
tidspunkt.

VIRKSOMHEDSKURSER


