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1. Formål
Sikre felles rutiner for innkjøp, bruk og avhending av kjemikalier i TINE.1.
Sikre bruk av  innkjøpsavtaler for derved å redusere  antall  kjemikalier og leverandører, som igjen 2.
reduserer risiko  med tanke på sikkerhet, arbeidsmiljø, brann og eksplosjon og ytre miljø.  
Sikre  bruk av elektronisk verktøy EcoOnline ved drift av stoffkartotek, gjennomføring av risikoanalyser og 3.
føring av eksponeringslogg.
Sikre at behov for kjemikalier merket K, M eller R (kreftframkallende, arvestoffskadelige og 4.
reproduksjonsskadelige stoffer) dokumenteres. 
Instruksen skal gi forståelse for viktigheten av fare-setninger (advarsels setninger).5.
Sikre at norske myndighetskrav ivaretas.6.
Sikre at arbeidssituasjoner der kjemikalier inngår blir vurdert og eventuelle risikoer blir avdekket og 7.
redusert til et akseptabelt nivå.

2. Område/ omfang :
Instruksen gjelder for alle enheter i TINE som kjøper inn produkter som inneholder merkepliktige/farlige 
kjemikalier. Instruksen gjelder fra kjemikaliebehov oppstår til håndtering av kjemikalieavfall.

3. Ansvar/myndighet:
Meierisjef/enhetsleder har  ansvar for implementering av instruksen ved eget anlegg/enhet. Leder for 
brukersted av kjemikaliet har ansvar for at instruksen etterleves. 

4. Beskrivelse: 

Flytskjema (nytt) under beskriver hovedprosessene for kjemikaliehåndtering i TINE. Videre finner man en 
utdypning i underpunktene 4.1 til 4.9. (Utskrift av skjema, se punkt 5.4 under referanser) 
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4.1 Innkjøp av kjemikalier
I utgangspunktet skal alle kjemikalier kjøpes inn i henhold til avtaler inngått av TINE Innkjøp. Når innkjøp av 
kjemikalier avropes på godkjente avtaler, sikrer disse avtalene at leverandør er pliktig til å fremskaffe 
Sikkerhetsdatablad. Finnes ikke godkjent leverandør kontaktes avtaleansvarlig for kjemikalier i TINE Innkjøp. 

Hvis anlegg/enhet må kjøpe kjemikalier utenom avtaler inngått av TINE Innkjøp er anlegget ansvarlig for at 
det utarbeides kontrakt i henhold til godkjent mal fra TINE Innkjøp. Anlegget er også ansvarlig for å sikre at 
det foreligger Sikkerhetsdatablad.

4.2 Lagring av kjemikalier
Alle stoffer, også vareprøver, skal lagres i samsvar med angitte lagringsvilkår på Sikkerhetsdatabladets punkt 
7.Dette betyr eksempelvis at:

Syre og klor ikke skal oppbevares nær hverandre slik at det ved lekkasje kan dannes klorgass.

Syre og base skal ikke oppbevares rett ved siden av hverandre for å hindre at syre og base blir blandet 

dersom emballasjen ødelegges.

Noen stoffer sammen forverrer virkningen, mens andre stoffer opphever/reduserer virkningen av hverandre. 
Vurdering av risiko knyttet til samlagring/ serie-eksponering av kjemikalier må derfor gjøres av den enkelte 
enhet og angis i kommentarfeltet i risikovurderingen. 

Kjemikalier som overføres til annen emballasje enn originalemballasjen, skal merkes tydelig med etikett 
utskrevet fra EcoOnline i passe format.

4.3 Risikovurdering og Sikker Jobb Analyse (SJA) 
(Se veileder under referanser 5.1)

Risikovurdering i ECOonline skal gjennomføres for hvert kjemikalie på brukersted og lagersted hvis dette er to 
atskilte plasser. 

Ved nye utgaver av Sikkerhetsdatablad og/eller det skjer endringer i bruken av stoffene eller endringer i 
prosessene der kjemikaliet brukes, skal det foretas ny gjennomgang av risikovurderingen. Videre skal alle 
risikovurderinger gjenomgåes hvert 2. år. Dette som et minimum.

Risikovurderingene i ECOonline vil i utgangspunktet kun vurdere kjemikaliet i normal bruk og lagring. Ut i fra 
Sikkerhetsdatablad og risikovurderinger i EcoOnline skal det derfor i tillegg gjennomføres ny risikovurdering 
for andre arbeidssituasjoner (inkl. lagring) der kjemikaliet inngår. Man kan da også bruke ECOonline til dette 
eller man kan velge å bruke SJA. Se instruks under referanse 5.2 "kartlegging og analyse av operasjonell 
risiko (ref.nr. 9040) for metodikk på dette.

Man kan også gjøre en foreløpig risikovurdering av kjemikaliet på brukersted før man legger dette inn i 
ECOonline. Da kan man bruke hjelpe-skjemaet som finnes under referanser punkt 5.3.

Vurderinger utenom det som beskrives i skjemaet må administrator gjøre, som f.eks. identifisere spesielle 
egenskaper og farer, overstyring, tiltak og substitusjon med rapport.

4.3.1 Risikovurdering og sikkerhet rundt lagring av utgangstoffer for eksplosiver.
For enheter som bruker og lagrer kjemikalier beskrevet i "Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for 
eksplosiver", eksempelvis hydrogenperoksid, påligger et særlig ansvar i å gjennomføre riskovurdering av bruk 
og lagring av dette. Videre skal enheten på bakgrunn av risikovurderingen utarbeide planer og gjennomføre 
tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie og forebygge uhell.
En enhet som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver skal uten ugrunnet opphold rapportere til KRIPOS  om 
tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn av dette.
(ref. Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver)  

4.4 Opplæring
Leder for brukersted er ansvarlig for opplæring i bruk og håndtering av kjemikaliet, og for at bruker blir gjort 
kjent med resultatet av risikovurdering for kjemikaliet. Gitt opplæring skal dokumenteres både med den som 
lærer opp og den ansattes signatur og dato.

Leder for brukersted er også ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og at det er gitt opplæring i 
bruk av dette.

Personell som utøver mottakskontroll skal ha tilstrekkelig opplæring for å kunne foreta sikker håndtering av 
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mottatte kjemikalier.

Det skal advares mot faremomenter ved bruk av kjemikaliet gjennom H-setninger. P-setningene skal beskrive 
nødvendige forholdsregler for en forsvarlig håndtering og bruk av kjemikaliene.

Ved farlige kjemikalier som kan utgjøre en risiko for andre enn dem som jobber med dem, som f.eks 
ammoniakk, skal risikoen gjøres kjent for de arbeidstakere dette gjelder.

4.5 Matvaretrygghet
Tine krever at ved innkjøp av vask- og desinfeksjonsmiddel skal disse kjøpes fra leverandører som kan 
dokumentere at produktene ivaretar mat-trygghet.

Kjemiske stoff skal ikke oppbevares ved siden av råstoff, emballasje eller ferdigvare.

For BRC-godkjente anlegg gjelder at kjemikaliene skal ha bekreftet egnethet for bruk til 
næringsmiddelproduksjon, og det skal ikke brukes materiale med sterk lukt.

4.6 Erstatning av farlige stoffer
Det skal alltid være et mål å erstatte stoffer som er farlige med mindre farlige stoffer. Alle stoffer merket K, M 
eller R (kreftframkallende, arvestoff skadelige og reproduksjons-skadelige stoffer) skal en søke å erstatte med 
mindre farlige stoffer. Hvis man ikke kan erstatte stoffet, må det gjennomføres en grundig vurdering for 
hvorfor stoffet fortsatt skal være i bruk. Stoffer merket med H og A (hudopptak og allergiframkallende stoffer) 
bør brukes minst mulig.

Substitusjonsplikten er lovfestet i Produktkontrollovens §3a. Vi har plikt til å erstatte (substituere) helse og 
miljøskadelige kjemikalier (stoffer) med mindre farlige alternative kjemikalier/prosesser straks dette kan skje 
uten urimelig kostnad eller ulempe for TINE.

4.7 Eksponeringslogg
(Se veileder under referanser punkt 5.1)
I henhold til  Forskrift om utførelse av arbeid  (FOR-2011-12-06-1357) skal arbeidsgiver sørge for 
at det føres register (eksponeringslogg) over arbeidstakere som er eller kan bli eksponert for 
kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, o for arbeidstakere som arbeider med bly og 
blyforbindelser.

Kreftfremkallende kjemikalier som har risikosetninger H350 og H350i skal ha eksponeringslogg.
Arvestoffskadelige kjemikalier som har risikosetning H340 skal ha eksponeringslogg.

Stoffer med fosterskadelige egenskaper (reproduksjonsskadelige) er ikke omfattet av 
registreringsplikten.

TINE pålegger også føring av eksponeringslogg for kjemikalier som har 
H341 - Mistenkes for å kunne gi genentiske skader 

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Registeret skal ha følgende innhold:
-navn
-fødselsnummer
-stilling
-arbeidssted
-hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren er eksponert for
-hvordan og i hvilke konsentrasjon eksponeringen forekommer
-tidspunkt og varighet for eksponeringen 

Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonell, verneombud, AMU og andre som har behov for 
informasjonen. Opplysninger av personlig art skal ikke gjøres kjent. Opplysningene skal arkiveres i minst 60 
år etter at eksponeringen er avsluttet. For å ivareta kravet til personvern og historikk bruker TINE nå 
personregister/eksponeringslogg i elektronisk stoffkartotek (EcoOnline). Dette er et absolutt krav. Eldre 
registreringer som er arkivert i personalmapper må fremdeles lagres her for å ivareta kravet om 60 års 
lagringstid.  

Krav i TINE: 
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Pålegg om eksponeringsregister gjelder også rustfri sveising. Hvis ikke annen riskovurdering er gjennomført 
må Sikker Jobb Analyse gjennomføres.

Det er viktig med riktig verneutstyr på slike arbeidsområder. Det er absolutt nødvendig å bruke avsug og 
friskluftutstyr for sveiseren.

Dersom sveisetråd ikke er faremerket (R/H setning om kreftfare) skal det likevel krysses av for 
"kreftfremkallende" i risikovurderingen i EcoOnline. Dette for å kunne hente inn sveisetråden som "produkt 
tilknyttet eksponering" i eksponeringslogg.

Ved fylling av bensin og diesel utendørs er risiko vurdert til grønn. og det gis unntak fra krav om 
eksponeringslogg. Forutsetning for unntak er bruk av egnede engangshansker (neopren, PVC, nitril 
eller viton). Se referanse 5.5.

4.8 Bedriftshelsetjenesten
Det bør være en del av innarbeidet rutine at man bruker Bedriftshelsetjenesten der det er behov for 
ytterligere kartlegging og vurdering av risiko og tiltak utover administrators kunnskapsnivå.

4.9 Avhending av kjemikalier og tilhørende emballasje.
Kjemikalier som er gått ut av bruk, skal avhendes i overensstemmelse med sikkerhetsdatablad og lovverk. 
Farlig avfall behandles iht avfallsforskriftens kapittel 11. Hvis mengden overskrider 1 kg skal dette leveres til 
godkjent mottak minimum årlig. 
Emballasje for farlige kjemikalier skal leveres til godkjent mottak. Slik emballasje skal ikke selges eller deles 
ut til ansatte eller andre. 

5. Referanser:
5.1 Veiledere i bruk av ECO-Online - kjemikaliehåndtering (ref.nr. 16416) 
    
     
5.2 "Kartlegging og analyse av operasjonell risiko (ref.nr. 9040) 

5.3

Manuell skjema for risikovurderingsgrunnlag.docxManuell skjema for risikovurderingsgrunnlag.docx
5.4

Flyrskjema kjemikaliehåndtering.docxFlyrskjema kjemikaliehåndtering.docx
5.5

Risikovurdering fylling av diesel og bensin.docRisikovurdering fylling av diesel og bensin.doc

Referanse til lovverk og standarder
Endret siden forrige utgave

Angi hva som er endret og hvorfor

Forsterket punkt rundt levering av farlig avfall. Mengde over 1 kg årlig skal leveres til godkjent motak.
Videre er krav om dokumentasjon fra den som lærer opp tatt inn i instruksen.
Punktet rundt risikovurdering er også tydeliggjort med gjennomgang av risikovurdering i forbindelsem med 
endringer, og
gjennomgang av aller risiokovurdering minimum 2. hver år.

Distribueres til (epost)
Jarle Grimstad
TINE.kvalitet
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