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Fráboðan um eiturevni (gift)
Kunning um virkið:

Slag:
Navn:
Eigaraviðurskifti:
Bústaður:
Tlf. nr.:
Kommuna:

Virkið boðar frá til:

Arbeiðseftirlitið at:
1. virkið framleiðir eitrandi evni ella tilfar
2. virkið blandar, tynnir, vætuverjur við (imprignerar),pakkar um, ella
pakkar eitrandi evni ella tilfar
3. virkið brúkar eitrandi evni ella tilfar í framleiðsluni
4. virkið brúkar eitrandi evni ella tilfar sum hjálparevni
5. virkið innflytur eitrandi evni ella tilfar
6. virkið selur eitrandi evni ella tilfar í heilsølu
7. hetta er ein fráboðan sum bara kemur fyri eina ferð

(set x og skriva í teigin)

Virkið boðar eisini frá
at:
Gev upp evni ella tilfar:
(Heiti)
(set x)

11
12
13
14
15
16
17

8. Nevndu:

Virki:

9. Nevndu eiturevni ella tilfar eru:
í høvuðsheitum gass 1
í høvuðsheitum løgur 1
í høvuðsheitum
1
pulvur
10 Nevndu eiturevni ella tilfar framleiðast,nýtast, innflytast og/ella seljast í
fylgjandi nøgdum pr. ár:
< 10 kg
1
10-100 kg
1
1
> 100 kg
11. Verður eiturevni ella tilfar goymt í framleiðsluútbúnaði ella -skipan?
ja
1
nei
1
Dagfest:
Undirskrift:

Arbeiðseftirlitið

Dagfest:

(set x)

(set x)

Stempul

Undirskrift:

Hendan fráboðan skal goymast sum prógv fyri loyvi at hava eiturevni og er galdandi í 3 ár

Vegleiðing um handfaring, goymslur o.a. er á baksíðuni.

Vend

Leiðbeining
Viðv. eiturevni og kemiskum evni annars.
Felag ella persónur, ið hevur um hendi kemisk evni og tilfar – herundir eiturevnið - skal halda seg til reglur
viðvíkjandi handfaring, goymslu og nýtslu av tí útflýggjaða evninum, jb. kapittul 5 í bekendtgørelse nr. 801 af
23. oktober 1997 om klassifisering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, sum sett í
gildi við kunngerð nr. 11 frá 13. februar 1997 um flokking, innballing, merking, søla og goymsla av
kemiskum evni og tilfar § 1, stk. 1, nr. 4.
Útflýggjaða evnið/tilfarið má bert nýtast til tekniskt endamál, og ikki til medisinska viðgerð.

Handfaring.
Til øll heilsuskaðilig evni og alt slíkt tilfar, skal latast ein góðkend brúkaraleiðbeining á føroyskum ella
donskum máli, jb. kunngerð nr. 107 frá 4. juli 2001 um evni og tilfar § 16 og § 20.
Útvegari av evni og tilfari hevur skyldu til at geva allar neyðugar upplýsingar, sum skulu til, fyri at arbeiðið
kann gerast so vandaleyst, sum tað í roynd og veru er gjørligt.
Alt evni og tilfar, sum kemur undir ásetta vandaheiti, skal verða týðiliga merkt eftir reglunum við vanda- og
trygdarsetningum og fyriskrivaðum vandamerki. Evnið/tilfarið má ikki latast í annað ílat, sum ikki hevur
somu merking jb. kunngerð nr. 107 frá 4. juli 2001 um evni og tilfar kapittul 3 .

Goymslur.
Eiturevni skal goymast undir lási, sum bert kann opnast við lykli, sum er fráskildur øðrum lyklum og verður
latin til nýtslu av leiðara ella øðrum ábyrgdarpersóni.
Hurðin til rúmið ella skápið, ið verður nýtt til hetta endamál, skal hava týðiliga merking, sum sigur frá, at
eiturevni verður goymt her.
Tá kravt verður, at eiturevni skal goymast undir lási, verður eisini hugsað um, at børn ikki skulu hava atgongd
til evnið/tilfarið.
Heimilað jb. bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 om klassifisering, mærkning, salg og opbevaring af
kemiske stoffer og produkter kapitull 5, sum sett í gildi við kunngerð nr. 11 frá 13. februar 1997 um flokking,
innballing, merking, søla og goymsla av kemiskum evni og tilfar § 1, stk. 1, nr. 4

Persónlig verndarútgerð.
Arbeiðið við evni og tilfari skal leggjast soleiðis tilrættis, at hetta kann fara fram á ein tryggan og heilsugóðan
hátt.
Alt eftir hvat slag av evni/tilfari talan er um, skal góðkend persónlig verndarútgerð og/ella serlig
arbeiðsklæðir nýtast, fyri at verja viðkomandi arbeiðsfólk móti heilsuskaðum.
Heimilað jb. bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler kapittul 2, sum
sett í gildi við kunngerð nr. 131 frá 4. september 1995 um persónliga verndarútgerð, § 1, stk. 1
ARBEIÐSEFTIRLITIÐ, hin 26. mai 2004

Karl Joensen, stjóri

