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I efteråret 2018 kørte der en historie i Berlingske Tidende om, at grænseværdien for

krom 6 i Danmark ikke lå på et niveau, som svarede til sundhedsrisikoen.

Efterfølgende bad beskæftigelsesministeren arbejdsmarkedets parter om at komme

med et forslag, som skulle forbedre beskyttelsen af de ansatte.  

Grænseværdien sænkes og andre indsatser

Et bredt politisk flertal har nikket til indstillingen fra arbejdsmarkedets parter. En

sænket grænseværdi for chrom 6 og en række supplerende indsatser skal sikre en

bedre beskyttelse af de ansatte. 

De højeste krav i EU

Den nye grænseværdi for chrom 6 vil blive sænket fra 0.005 mg/m  til 0,001 mg/m .

Derved får Danmark den samme skærpede grænseværdi som Holland og Frankrig

også har i EU.

Evaluering efter fire år

Grænseværdien skal evalueres efter fire år. Dette sker med henblik på, om der skal

ske en yderligere sænkning af grænseværdien, medmindre der viser sig at være

tekniske, økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der gør, at det ikke er muligt,

eller hvis det viser sig muligt at sænke værdien yderligere.

Evalueringen skal ske på baggrund af et forskningsprojekt, som inden da skal

kortlægge udsættelsen på de danske arbejdspladser og mulighederne for at

reducere udsættelsen yderligere.

Regelgrundlaget undersøges

Foruden en nedsættelse af grænseværdien bliver regelgrundlaget for chrom 6-

arbejde nærmere analyseret med henblik på at skærpe kravene, hvis det er muligt

inden for EU-retten. Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form

af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til

virksomhederne.

Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft 1. juli 2020.Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft 1. juli 2020.
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arbejde nærmere analyseret med henblik på at skærpe kravene, hvis det er muligt

inden for EU-retten. Desuden bliver der sat gang i udvikling af flere indsatser i form

af bl.a. et servicetjek af svejseuddannelsen, styrket tilsyn og vejledning til

virksomhederne.

Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft 1. juli 2020.Den nye grænseværdi forventes at træde i kraft 1. juli 2020.
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ARBEJDSMILJØ SUNDHED BESKÆFTIGELSE EU FAGLÆRTE MEDARBEJDERE

UFAGLÆRTE MEDARBEJDERE MILJØ TEKNOLOGI

HAR DU SPØRGSMÅL?

https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Arbejdsmilj%C3%B8%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Sundhed%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Besk%C3%A6ftigelse%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22EU%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Fagl%C3%A6rte%20medarbejdere%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Ufagl%C3%A6rte%20medarbejdere%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Milj%C3%B8%22
https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=%22Teknologi%22

