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Temadag om arbejdsmiljø, Danva 28. februar 2017
Karin Refsgaard

H Å N D T E R I N G  A F  K E M I  H O S  

B L U E K O L D I N G

• 50 medarbejdere

• 90.000 kunder

• 6 renseanlæg – 15.000.000.000 liter spildevand

• 2.000 km ledninger

• 2.200 pumper – store og små

• 80 bassiner 

• Omsætning ca. 155 mio. kr. årligt

• 48 mio. kr. til drift

• 107 mio. kr. til investeringer

BlueKolding AS
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Arbejdsmiljøorganisation

Per Holm Direktør

Karin Refsgaard 
Arbejdsmiljøleder 

Drift

Ole Juhl Sørensen, 
Arbejdsmiljørepræsentant 

Produktion

Mads Langhoff 
Arbejdsmiljørepræsentant 

Distribution

Pia Rasmussen 
Arbejdsmiljøleder 

Administration og projekt 
og plan

Annemarie Graversen 
Arbejdsmiljørepræsentant 

Administration

• Certificeret 1. gang i efteråret 2006 (bekendtgørelse 

923), som en del af Kolding Kommune

• Certificeret som Kolding Spildevand i januar 2011

• I forbindelse med recertificering i 2014 overgået til 

ISO18.001

BlueKolding og arbejdsmiljø
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• Oprydning af kemikalier

• Kortlægning af kemikalier

• Vurdering af kemikalierne

• Prioritering

• Procedurer og instruktioner

 Kemiguiden

BlueKolding og kemikaliestyring

Vores rolle

• Er at overholde eventuelle anvendelsesbegrænsninger

• Sikre at vores anvendelse er beskrevet i 

leverandørbrugsanvisningen

• Sikre, at kemikalier opbevares korrekt og mærkes korrekt 

ved om hældning/fortyndinger

• Sikre at medarbejderne er tilstrækkeligt informeret om 

brugen af kemikalierne

• Holde øje med stoffer på godkendelsesordningen

CLP og REACH
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Der er registreret 38.000 kemiske produkter og 145.000 kemiske stoffer 

i AT’s produktregister. Fælles er, at de kan medføre sundheds,- miljø og 

arbejdsmiljømæssige risici.

Kilde: AT’s hjemmeside jan 2013

Vigtigt at holde sig opdateret, der kan gøres nye opdagelse med hensyn 

til farlighed af de kemiske stoffer

Betydning i dagligdagen

• Et enkelt redskab til at arbejde med en målrettet indsats for 

at reducere sikkerheds- sundheds- og miljømæssige risici 

forbundet med brug af kemikalier

• Overblik over problematiske og uproblematiske kemikalier.

• Systematisk registrering af kemikalierne, som vi håndterer. 

• Kan anvendes til at oprette arbejdspladsbrugsanvisninger 

for de enkelte kemikalier eller for en gruppe af stoffer.

Kemidatabaser
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• Lettere at undgå stoffer, der indeholder ting, vi ikke 

ønsker

Vælg rigtigt

Fældningskemikalier

Polymer

Spraydåser i alverdens afskygninger

Hurtig test til spildevandsanalyser

Laboratoriekemikalier

Rengøringsmidler

Kemikalier ved BlueKolding
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• Hvem køber

• Hvornår køber vi nye produkter

• Opdaterede mapper

Kemi i hverdagen, udfordringer

Har ikke fungeret hos os -> men det håber vi er 

vejen frem

Tilpasset hjemmeside 

på ipad og telefon

Det papirløse samfund
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Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden
Karin Refsgaard karr@bluekolding.dk


