
 

KEND KEMIEN 
-bliv klædt på til dine 
miljøtilsyn og -godkendelser 

 
  

  

 Ved både miljøtilsyn og – godkendelser kan du som myndighed have behov for støtte  

 og vejledning i at forstå den kemi, dine virksomheder arbejder med.  

 

 Med vores praktiske viden og dybdegående kendskab til kemi- og miljø giver vi dig en grund- 

 læggende forståelse for kemiens verden og dens miljømæssige betydning.  

 

 Målgruppe 

 Kurset er målrettet miljøafdelingen i din kommune. Kurset giver 

 dig og dine kollegaer nyttige værktøjer til at forstå den kemi, I møder ved jeres miljøtilsyn og  

 -godkendelser.  

 

 Indhold 

 Kurset indledes med et grundforløb, der giver dig indsigt i de fundamentale regler og den prak- 

 tiske betydning af:  

 Mærkning af kemikalier 

 Klassificering af kemikalier 

 Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade 

  

 Efter grundforløbet fokuseres der på kemiens miljømæssige betydning. Her får du indblik i:  

 Hvordan du tolker sundheds- og miljøoplysninger fra kemikaliernes sikkerheds- 

datablade og anvender disse i praksis 

 Hvordan miljøpåvirkninger fra virksomhedernes arbejde med kemi kan forebygges og  

afhjælpes 

 Typiske miljøkemiske problemstillinger og forslag til løsninger herpå 

 Hvordan du håndterer de særlige udfordringer, du møder på dine tilsynsbesøg eller  

miljøkendelser.  

  

 Alle kursusdeltagere får udleveret kursusmateriale, som skal støtte jer i det efterfølgende  

 miljøarbejde.  

  

 Varighed 

 Kurset kan – alt efter jeres behov og ønsker – sammensættes som hel – eller halvdagskursus.  

 
   



 

 

  

  

 

 

 

 

 Kolding Kommunes udbytte af kurset 

 ”mediators kursus har givet et godt indblik i junglen af mærkningsregler. Vi har fået svar på  

 konkrete problemstillinger i vores arbejde med datablade.  

 Vi har dog også lært, at for at blive ekspert i mærkningsreglerne, skal man arbejde dagligt med 

 emnet. På kurset og efterfølgende fik vi udleveret et meget gennemarbejdet kursusmateriale og  

 mærkningsoversigt, som vi kan bruge efterfølgende til at opklare mærkningsspørgsmål.” 

 Ole Stokholm Lauridsen, Afdelingsleder, By – og Udviklingsforvaltningen 

  

 mediator A/S – en virksomhed inden for kemi og miljø 

 mediator A/S er en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor vi beskæftiger os med lovgivning og  

 regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.  

 Vi udvikler skræddersyede, helhedsorienterede løsningsstrategier målrettet virksomheder, der  

 håndterer og anvender kemikalier såvel direkte i producerede og afsatte varer som indirekte i  

 anvendte hjælpeprodukter.  

  

 mediator tilbyder 

 Strategisk sparring med virksomhedsledelse og bestyrelse for at sikre overholdelsen af 

ovenfor beskrevne forordninger og direktiver 

 Uddannelse af virksomhedsledelse og bestyrelse i ansvarlig kemikaliehåndtering 

 Analyse af virksomhedens status i forhold til IE-direktivet og udarbejdelse af slutrapport,  

der kan anvendes ved dialog med myndigheder, bestyrelse, kunder m.m.  

 Rådgivning af virksomheder for at sikre overholdelsen af IE-direktivet 

 Analyse af virksomhedens status i forhold til REACH-registrering af anvendte kemikalier 

 Afrapportering på REACH-status og specificering af nødvendige tiltag for at opdatere  

sikkerhedsdatablade (SDS) og produktopdateringer omfattet heraf 

 Opdatering og ajourføring af SDS´er og produktinformation 

 Samarbejde med forsikringsselskaber om optimering af forsikringspolicer i relation til  

ledelsens og bestyrelsens ansvar ved kemikaliehåndtering på virksomheden og generelle 

miljøaspekter.  

  

 Se mere på www.mediator.as eller kontakt os på telefon 75 54 08 24  

 for en uforpligtende snak.  

http://www.mediator.as/

