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RISIKOEN KAN REDUSERES
Mer enn 300 inspektører over hele landet kontrollerte høsten 2012 hvilke virksomheter som 
gjør for lite for å kartlegge og redusere risiko. Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler 
oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser 
resultatene av en landsomfattende risikoaksjon. Verksteder, bygg og anlegg og industri er de 
bransjene som har størst forbedringspotensiale.

Aksjonen ble gjennomført av Klima- og forurensnings-
direktoratet (Klif), Fylkesmannen, Statens strålevern, de 
lokale brann- og Eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorgani-
sasjon og Arbeidstilsynet.

– God oversikt over hva som kan utgjøre en risiko, er vik-
tig for å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøska-
der. sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet 
på vegne av alle tilsynene som deltok i aksjonen.

DE VIKTIGSTE FUNNENE
• Seks av ti virksomheter har ikke kartlagt og mangler 
derfor oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for 
arbeidstagerne sine, samfunnet og miljøet.

• Mer enn halvparten har ikke gjort risikovurdering. Det vil 
si at de ikke vet hva som er de største farene i virksom-
heten og hva det er viktigst at de tar tak i først.

• Halvparten har ikke satt i verk tiltak for å hindre at far-
lige situasjoner oppstår, og de mangler rutiner for å rette 
opp og redusere skaden dersom kritiske ting skjer.

• Det er de største virksomhetene som jobber best 
med å forebygge farer og skader. Det er særlig små og 
mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å 
forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.

• Det er ikke funnet markante geografiske forskjeller.

•  Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske 
arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet.  

• I aksjonen i 2011 manglet 25 prosent av de kontrollerte 
virksomhetene oversikt over hvilken risiko de utgjorde for 
helse og miljø. I 2012-aksjonen er det hele 60 prosent 
som har for dårlig oversikt over farene på arbeidsplassen 
og for miljøet. At resultatet er så mye dårligere i 2012, 
kan i hovedsak forklares med at de fleste kontrollene 
skjedde i små og mellomstore virksomheter.

Hos GIGANT står vi klar til å bistå med å finne de beste 
og mest praktiske løsningene. Vi kan også bistå i forbin-
delse med risikovurderinger.

”Jeg arbeider med renhold. Kan noen 
av de vaskemidlene vi bruker være 
farlige for meg?”

Ja, arbeid med kjemikalier kan utgjøre 
en helserisiko. Uansett hvor du jobber 
har du krav på å vite om det er noen 
av de stoffene du jobber med som 
kan være skadelige for deg.

Alle kjemikalier, deriblant også sterke 
rengjøringsmidler, skal ha et sikker-
hetsdatablad der det står om helse-
fare forbundet med bruken av dette 
stoffet. Det skal også stå noe om hva 
du kan gjøre for å beskytte deg, for 
eksempel hvilken type hansker du 
skal bruke.

kilde og Foto: klif.no



KARTLEGGING OG GJENNOMFØRING
Virksomheter som kartlegger risiko og gjennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap 
og skader blir mindre. Du blir ”etterpåklok på forhånd”. Setningen lyder lovende og står i den 
enkle og forklarende brosjyren ”Kontroll med risiko gir gevinst”  som er utgitt av av Arbeidstil-
synet i samarbeid med flere andre etater.

Å gjennomføre en risikovurdering trenger ikke være så 
vanskelig. Det dreier seg om å være litt systematisk og å 
ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt med tanke 
på helse, miljø og sikkerhet. Prosessen er viktig i seg selv 
fordi den bidrar til at hele organisasjonen får økt oppme-
rksomhet om hva som kan være farlig i ulike prosesser, 
installasjoner mv. Resultatet av risikogjennomgangen
må ikke havne i en skuff. Det skal være et redskap dere 
bruker for å gjennomføre tiltak som reduserer risiko.
Nyttig informasjon finnes også på  www.regelhjelp.no

ARBEIDSTILSYNET HAR OGSÅ UTGITT EN BROSJYRE SOM HETER  
”FÅ ORDEN PÅ KJEMIKALIENE”. 
Denne brosjyren er svært lettfattelig og inneholder god 
forklaring på følgende punkter:
• Farer
• Forebygging av skader
• Sjekkliste
• Handlingsplan
• Risikovurdering

Dessuten inneholder den forslag til ulike skjemaer man 
trenger for å komme igang.
All start er vanskelig sies det, her finnes et hjelpemiddel 
hos www.arbeidstilsynet.no

FOR 2001-04-30 nr 443: 
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på 
arbeidsplassen (kjemikalieforskriften).
I Kjemikalieforskriften snakkes det også om viktigheten av 
forsavarlig oppbevaring. Uhell kan skje, kanner veltes, fat 
lekker eller blir påkjørt av trucken.
Slik risiko kan reduseres ved forsvarlig oppbevaring. 
Kanner og fat står på hyller eller paller som samler opp 
lekkasje, skap med kjemikalier har oppsamling i bunnen, 
det finnes hjelpemidler for å samle opp søl.

Hos GIGANT står vi klar til å bistå med å finne de beste 
og mest praktiske løsningene. Vi kan også bistå i forbin-
delse med risikovurderinger.

Få orden på
kjemikaliene

� Farer

� Forebygging av skader

� Sjekkliste

� Handlingsplan

� Risikovurdering
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Kontroll med risiko gir gevinst

http://www.regelhjelp.no
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/hva-kan-ga-galt/
http://docplayer.me/3810312-Fa-orden-pa-kjemikaliene-farer-forebygging-av-skader-sjekkliste-handlingsplan-risikovurdering.html



