
 
 

 

FORMÅL: Instruksen skal gi ansatte og studenter informasjon om behandling 

av kjemikalier, kjemikalierester og kjemisk avfall i områder tilknyttet verkstedet   

OMFANG: Instruksen gjelder for all behandling av kjemikalier, 

kjemikalieavfall og kjemikalierester som utføres på verkstedområdene (rom; 

S114.S115,S118,S119,S120), og kjemikalielager tilknyttet de samme 

NR HANDLING ANSV. NR. DOK. NAVN 

KOMMENTARER 

1 Innkjøp av kjemikalier   

1.1 Datablad skal foreligge når kjemikalier blir anskaffet og disse skal 

leses før bruk og være lett tilgjengelig for alle 

Innkjøper  

1.2 Studenter skal alltid informere verkstedansvarlig før de bringer 

kjemikalier til verkstedene    

Studenter  

2 Avfall og rester av kjemikalier 

  

2.1 Alt kjemikalieavfall/rester skal behandles som angitt i sikkerhets 

datablad, og samles opp på egnede/godkjente beholdere som merkes 

forskriftsmessig 

Brukere  

2.2 Egnede/godkjente beholdere er beholdere som tåler det aktuelle 

stoffet eller blanding av stoffer (Jfr. Sikkerhets datablad) 

Brukere  

2.3 Med forskriftsmessig merking menes tydelig merking med navn på 

enkeltstoffer eller blandinger med ca konsentrasjon evt. % av 

enkeltstoffer i blanding oppgitt på etikett.  

Standard faremerking (faresymbol) skal føres på.  

Der produktnavn ikke opplyser om kjemisk innhold, skal dette angis. 

Se sikkerhets datablad. 

Brukere  

2.4 Avfallsbeholdere skal oppbevares på angitt forsvarlig sted ut i fra 

stoffets fareklasse. Alle laboratorier som oppbevarer eller benytter 

noen form for kjemikalier, skal ha en forsvarlig midlertidig 

oppbevaringsplass for avfall/rester mens forsøkene pågår. I de fleste 

sammenhenger benyttes avtrekk Laboratorieansvarlig angir plass.  

Brukere / 

verkstedansv

arlig 

 

2.5 Verkstedområdet har egnede lager for oppbevaring av 

kjemikalierester/avfall. Alt kjemikalierester/avfall som leveres 

Verkstedansv

arlig 
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erkstedet skal dokumenteres i liste med avsender, dato, 

kjemikalienavn og mengde 

3 Bruk og oppbevaring 

  

3.1 Brukeren skal være kjent med databladet og hvor det er arkivert Brukere  

3.2 Brukeren skal benytte angitt verneutstyr og kontrollere hvor 

førstehjelpsutstyr er plassert 

Brukere  

3.3 Brukeren rekvirerer ut kjemikalet fra overingeniør eller stedfortreder 

og levere dette tilbake etter bruk 

Brukere  

4 Brudd på reglement   

4.1 Ved brudd på reglement kan adgang til hele verkstedet kan mistes for 

en periode. Avdelingsledelsen fastlegger hvor lenge dette  skal være i 

forhold til forseelsen. 

Avdelingsled

er 

 

 


