
Stoffkartotek 
Sikker kjemikaliehåndtering i din bedrift - 
en veileder til å forstå krav og dine plikter.

Hvorfor et
stoffkartotek
Samle all informasjon og kunnskap om
helsefarlige kjemikalier.

Hva sier
regelverket?

Forskrift om utførelse av arbeid.

Sjekkliste
Bruk vedlagte sjekkliste til å

komme i gang.



Dette dokumentet er utarbeidet av SafeUse AS med bakgrunn å kunne gi en praktisk veiledning rundt krav og bruk av 

stoffkartotek. Informasjonen er basert på egne erfaringer, informasjon fra myndigheter som Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet 

samt Norske lover og forskrifter. 

Vi vil minne om at kun det skriftlige norske regelverket gjelder. Dette dokumentet skal ikke brukes som en lovgivningsreferanse. 

SafeUse AS fraskriver seg et hvert ansvar skulle informasjonen bli tolket feil eller på annen måte ikke inneholde den 

informasjonen som er påkrevd for en spesifikk bransje, virksomhet eller lignende som har egne lovkrav. 

(c) SafeUse 2018 

Versjon 01.2018 

Vennligst kontakt oss skulle du ha noen spørsmål vedrørende innholdet i dette dokumentet. 

Kontaktskjema finner du på www.safeuse.no 

eller send oss en epost på post@safeuse.no 

SafeUse AS 

Leif Weldings vei 18 

3208 Sandefjord 

Norway
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Innledning
Vi har satt sammen en veileder for å gi deg en bedre 

forståelse rundt dine plikter rundt krav om bruken av 

et stoffkartotek for kjemikalier. Kravet om stoffkartotek 

er i prinsippet likt for alle virksomheter i Norge som 

bruker helsefarlige kjemikalier - små og store 

virksomheter, privat eller offentlig. Det er derfor viktig 

at du som ansvarlig har kontroll på denne delen av 

HMS'en. 

Konkurransefortrinn 
Hos SafeUse AS er vi av den oppfatningen av at god 

kjemikalie kontroll er et konkurransefortrinn. Dere vil 

redusere kostnader ved å jobbe effektivt med gode 

verktøy, drive lovlig i Norge og EU samt ha muligheten 

til å starte opp i nye markeder. Dere forbedrer rykte til 

virksomheten både internt og eksternt. 

Etter at du har lest igjennom og studert denne 

veilederen skal du som leder, HMS ansvarlig eller 

sluttbruker ha en god forståelse rundt krav og hva 

du/dere bør gjøre for å sikre en god HMS hverdag for 

de ansatte i virksomheten. 

Thomas Meinich Andreassen
Daglig leder - SafeUse AS

Hos SafeUse AS har vi mer enn 20 års erfaring med

kjemikalie dokumentasjon. Vi har kompetanse til å 

utarbeide sikkerhetsdatablader, etiketter og 

verneblad. 

Stoffkartoteket SafeUse er en brukervennlig 

elektronisk løsning som er tilgjengelig på din PC, 

nettbrett eller mobil via vår app. 

Takk for at du har lastet ned denne veilederen. Har du 

tilbakemelding eller spørsmål så er det bare å ta 

kontakt med oss. 

TIPS: Dette ikonet finner du flere steder i 

veilederen. Klikk for å finne mer 

informasjon om tema du leser om. 
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Et stoffkartoteket er ditt selskaps elektroniske arkiv 

med sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som 

brukes i din bedrift. Et sikkerhetsdatablad er et 

dokument som skal følge alle kjemikalier. Det 

beskriver innholdet og ingredienser, hvor 

farlig produktet er, hva kreves av verneutstyr - det er 

totalt 16 avsnitt med påkrevd informasjon. 

Stoffkartoteket skal også inneholde informasjonsblad 

for andre helseskadelige stoffer, samt helsefarlig 

biologisk materiale. 

Virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller 

oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å 

opprette et stoffkartotek. 

Ofte inneholder også et stoffkartotek verktøy til å 

utføre andre arbeidsoppgaver. Det være seg  

risikovurderinger, eksponeringsregistreringer, 

miljøregnskap, historisk database, mulighet for å 

skrive ut etiketter m.m. 

Hvorfor trenger vi et stoffkartotek? 

Du kan jo spørre deg selv - tørr jeg stikke fingeren 

oppi her? Bruker jeg riktig verneutstyr? Rett og slett, 

er det farlig? 

Det er et krav at en ikke skal starte arbeid som 

medfører eksponering for farlige kjemikalier før

nødvendig informasjon er innhentet. 

Informasjonen er viktig for å kunne gjennomføre en 

risikovurdering og tiltak for sikker håndtering og 

lagring av kjemikalier som er i bruk i 

virksomheten. Den skal også gi kunnskap til 

arbeidstakerne om alle farene med de kjemikaliene 

de kan bli eksponert for, både helsefare, brann- og 

eksplosjonsfare. 

I stoffkartoteket finner du all den nødvendige 

informasjonen som kreves. Stoffkartoteket skal bidra 

til at den enkelte vet hvordan de beskytter seg mot 

helseskadelig påvirkning, for at de rette tiltak skal bli 

satt i verk for å forebygge skader på kort og lang sikt. 

Husk også at informasjonen i sikkerhetsdatablader 

som ligger i stoffkartoteket også omhandler miljø og 

mulig forurensninger. Det er viktig å vite hva man skal 

gjøre ved søl, skade eller ulykker slik at alvorlige 

konsekvenser av slike hendelser kan reduseres. 

Hva er et 
stoffkartotek?

Trykker du på ikonet til høyre kommer du til en 

video som gir en enkel innføring i hvordan du 

leser et sikkerhetsdatablad. Denne kan brukes 

internt for å øke kunnskapen om 

kjemikaliedokumentasjon.
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I forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 

arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift 

om utførelse av arbeid) står det i kapittel 2: 

§ 2-1. Krav om stoffkartotek 
Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige 

kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant 

de som dannes under prosesser i virksomheten. 

Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige 

kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller 

oppbevares i virksomheten. 

Stoffkartoteket skal for de tre gruppene som nevnes 

nedenfor, inneholde følgende informasjon: 

Gruppe 1) For kjemikalier som omfattes av artikkel 31 

og vedlegg II i forordning (EF) nr. 1907/2006 om 

REACH, skal det foreligge et sikkerhetsdatablad med 

eventuelle vedlegg iht. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 

om registrering, vurdering, godkjenning og 

begrensing av kjemikalier (REACH-forskriften). 

Gruppe 2) For farlige kjemikalier som ikke omfattes 

av gruppe 1 og 3, skal det foreligge et 

informasjonsblad som minst skal inneholde følgende 

opplysninger: 

Hva sier 
regelverket?

FOTO: Dreamstime 

Kjemikalieregelverket "Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restrictions 

of Chemicals  - REACH" og "Classification, 

Labelling and Packaging - CLP" gjelder for 

hele EU/EØS. I en undersøkelse fra ECHA - 

EU's kjemikaliebyrå så er 70% av små og 

mellomstore selskaper ukjent med at 

REACH og CLP har en direkte innvirkning 

på deres virksomhet. 

KILDE: ECHA Chemical safety in your 

business Introduction for SME's
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a) navn, 

b) sammensetning, 

c) opplysninger om leverandør, 

d) fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, 

e) toksikologiske data, 

f) risikomomenter, 

g) forebyggende vernetiltak og 

h) førstehjelpsbehandling. 

Gruppe 3) For helsefarlig biologisk materiale skal det 

utarbeides informasjonsblad som minst skal 

inneholde følgende opplysninger: 

a) navn, 

b) sammensetning, 

c) opplysninger om leverandør, 

d) fysikalske, kjemiske og helseskadelige egenskaper, 

e) toksikologiske data, 

f) risikomomenter, 

g) forebyggende vernetiltak og 

h) førstehjelpsbehandling. 

Dersom det ikke er relevant eller teknisk mulig å gi en 

eller flere av de opplysningene som kreves etter 

denne bestemmelsen, skal begrunnelsen fremgå av 

opplysningene i stoffkartoteket. 

Ta i bruk stoffkartotek løsningen fra 

SafeUse. Moderne og brukervennlig - alltid 

tilgjengelig. Mer informasjon på 

www.safeuse.no

Få sikkerhetsdatabladet oversatt med hjelp fra 

SafeUse sitt konsulent team. Dette kan koste et 

sted mellom 1 400 til 2 500 kroner avhengig av 

dokumentasjonen tilgjengelig. Å skrive en 

arbeidsinstruks kan ta lang tid og må 

oppdateres ved endringer. Klikk på ikonet til 

venstre for å finne ut mer.

Fra 01.01.2018 er det ikke lenger et krav om å ha 

stoffkartoteket i papirformat. Dette vil lette arbeidet 

for mange selskaper som bruker mye tid og ressurser 

på å holde stoffkartoteket oppdatert. Bruk av 

elektroniske stoffkartotekløsninger som er oppdatert 

vil gi virksomheter gode besparelser i hverdagen 

samtidig som en øker kvaliteten på innholdet. 

Det er viktig at Stoffkartoteket er bygd opp logisk og 

gjenspeiler organisasjonens oppbygning. Hvor finner 

jeg sikkerhetsdatablader for vedlikeholdsavdelingen? 

Jo, i mappen med samme navn. 

Det skal være lett å søke frem informasjon om det 

enkelte kjemikaliet. Alle i bedriften skal kunne forstå 

informasjonen. I tillegg til kravet om at informasjonen 

skal være gitt på norsk skal også arbeidstakere som 

ikke behersker norsk få tilstrekkelig skriftlig 

informasjon og opplæring. Denne skal være 

kortfattet og lett forståelig.  

Det kan være nødvendig å gi opplysningene på et 

annet språk i tillegg til norsk når de aktuelle 

arbeidstakerne ikke behersker norsk. I slike tilfeller 

må denne informasjonen gis på et tilgjengelig språk 

for arbeidstakerne. Det forventes ikke at 

arbeidsgiveren skal oversette sikkerhetsdatabladene 

ordrett, men at de viktigste opplysningene blir 

nedfelt i skriftlige arbeidsinstrukser på et tilgjengelig 

språk for de aktuelle arbeidstakerne. 

Innhold og 
oppdatering
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Arbeidsgiver har plikt til å ajourføre opplysninger når 

det foreligger endringer, avdekking av helseskadelige 

forhold o.l. som er vesentlige for å forebygge 

helseskader. I henhold til REACH-forordning artikkel 

31 om «krav til sikkerhetsdatablader» skal 

leverandøren ajourføre opplysningene når det 

foreligger vesentlig ny kunnskap. Arbeidsgiveren bør 

etablere rutiner for regelmessig oppdatering eller 

ajourføring av stoffkartoteket som en del av det 

systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Her bør for 

eksempel innkjøpsavtaler inkludere krav til 

leverandøren. 

Gode rutiner for oppdatering og bruk av 

informasjonen i stoffkartoteket er viktig. For å sikre 

dette må ansvaret være klarlagt. Det er lurt om en 

person eller enhet i virksomheten får et 

koordinerende ansvar for innkjøp av alle kjemikalier, 

og sikre at informasjon i stoffkartoteket til enhver tid 

er oppdatert. 

Stoffkartoteket må holdes løpende oppdatert med 

hva som faktisk finnes av kjemikalier i virksomheten.

Rutinene må sikre at det er siste utgave av 

sikkerhetsdatabladene og/eller informasjonsbladene 

for alle stoffer som er i bruk i virksomheten. 

Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for 

kjemikalier som ikke lenger er i bruk, bør fjernes fra 

kartoteket. De utgåtte databladene bør arkiveres for 

seg selv, og oppbevares for ettertiden i tilfelle det

senere blir oppdaget yrkesskader. 

Sikkerhetsdatabladene er imidlertid ofte omfattende, 

og i mange tilfeller kan de deler av informasjonen i 

sikkerhetsdatabladet som er mest relevant å bruke 

for arbeidstakerne, kunne benyttes i tillegg til 

sikkerhetsdatabladene. Dette kan ha et innhold 

tilsvarende innholdet i et informasjonsblad, og for 

eksempel brukes som oppslag på arbeidsstedet der 

kjemikalet brukes eller der forurensningen oppstår. 

FOTO: DREAMSTIME.COM 

Arbeidstilsynet har tidligere gitt ut en 

rapport som forteller at mer enn 800 

mennesker hvert år dør som følge av arbeid 

med kjemikalier på arbeidsplassen. Det 

dreier seg ofte om senskader. Mange velger å 

ikke forholder seg til regelverket og 

sikkerhetskravene på norske arbeidsplasser. 

Les mer om eksponering i SafeUse sin blogg 

om dette tema. Klikk på ikonet til høyre for å 

komme dit. 

SafeUse kvalitetssikrer databasen til en mange 

kunder. Av erfaring vet vi at mange 

leverandører ikke etterlever kravet om å 

ajourføre endringer og gjøre disse tilgjengelige 

til sine kunder gjennom et oppdatert 

sikkerhetsdatablad. 

I 2015 gjorde Arbeidstilsynet en undersøkelse 

hos nesten 300 selskaper. Totalt 650 

sikkerhetsdatablader ble kontrollert - det ble 

funnet feil i 60% av dem.
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Arbeidsgiver skal bruke informasjonen til å kartlegge 

og vurdere risiko, sette i verk nødvendige vernetiltak 

og/eller utarbeide spesielle arbeidsinstrukser og 

etablere gode arbeidsrutiner. Informasjonen i 

sikkerhetsdatablad og informasjonsblad er 

retningsgivende for hvilke vernetiltak som må 

iverksettes på arbeidsplassen. 

I sikkerhetsdatabladet finner man opplysninger om 

de enkelte kjemikaliers sammensetning og helsefare, 

iboende egenskaper som fysiske og kjemiske 

egenskaper, stabilitet og reaktivitet, og toksikologiske 

opplysninger. Dette er informasjon som må brukes i 

vurderingen av risiko og hvilke tiltak som må 

iverksettes. Sikkerhetsdatablad inneholder spesifikk 

informasjon om tiltak ved håndtering og lagring av 

kjemikalier, tiltak ved utilsiktet utslipp av kjemikalier 

(søl), tiltak ved brann, og førstehjelpstiltak. 

All informasjonen om kjemikaliene skal brukes i det 

systematiske arbeidsmiljøarbeidet, i kartlegging og 

risikovurdering av kjemisk eksponering i 

virksomheten, og i tiltaksarbeidet. 

Bedriftshelsetjenester kan bistå virksomheter med 

oppdatering av og bruk av stoffkartoteket, 

forståelse av opplysninger i sikkerhetsdatablader og 

eksponeringsscenarier, samt i opplæring i bruken av 

og innholdet i disse. Bedriftshelsetjenesten må ha 

tilgang til stoffkartoteket for å kunne bistå 

arbeidsgiver og arbeidstakere i dette arbeidet.

Arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar rundt 
tilgang til stoffkartotek og oppløring 

Overordnet skal arbeidsgiver ha et stoffkartoteket lett 

tilgjengelig slik at arbeidstakere eller andre berørte til 

enhver tid har tilgang til informasjonen om de farlige 

kjemikalene de er i befatning med. 

Sikkerhetsdatablad og informasjonsblad for 

kjemikalier skal være lett tilgjengelig ved de aktuelle 

arbeidsplassene der de brukes, og der 

arbeidstakerne (kan) utsetter for disse. 

Arbeidsgiver må sørge for at alle arbeidstakerne vet 

hvordan de får tilgang til stoffkartoteket og hvordan 

de skal bruke det. Arbeidsgivere har også et 

overordnet ansvar for at kunnskapen og 

informasjonsbladene for alle stoffer og kjemikalene 

som er i bruk i virksomheten blir innhentet. 

FOTO: Dreamstime

Bruk av stoffkartotek på 
arbeidsplassen
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For arbeidstakere som arbeider med kjemikalier 

ligger ansvaret om å gjøre seg kjent med 

stoffkartoteket slik at de vet hvordan de raskt kan 

finne de opplysningene de trenger. I tillegg må de 

følge interne rutiner og si fra dersom han/hun 

oppdager at stoffkartoteket ikke er oppdatert, eller 

om informasjon mangler. 

For at informasjonen i stoffkartoteket skal (kunne) 

brukes og forstås, må berørte arbeidstakere gis 

opplæring i stoffkartotekets hensikt, innhold og 

betydning. Opplæringen skal sikre at arbeidstakerne 

som arbeider med kjemikalier blir i stand til å finne 

de opplysninger de trenger i stoffkartoteket, kjenner 

og forstår innholdet i det enkelt sikkerhetsdatablad 

og/eller informasjonsblad, og bruker opplysningene 

(særlig informasjon om tiltak) 

Verneombudet skal ha tilgang til all informasjonen i 

(hele) stoffkartoteket, og det samme bør 

bedriftshelsetjenesten ha for å kunne bistå i 

arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. Elever og 

studenter som kommer i kontakt med farlige 

kjemikalier og biologisk materiale i undervisning, skal 

ha tilgang til skolens stoffkartotek.  

SafeUse er et er ledende leverandør av applikasjoner 

som oppretter, behandler og distribuerer 

sikkerhetsdatablad. Løsningene kombinerer 

nyskapende IT-løsninger og ekspertise innen 

toksikologi og regelverk. Kundesegmentet dekker et 

stort spekter av selskaper, fra noen av verdens 

største oljeselskaper, offshore selskaper og 

farmasøytisk industri til fylkes kommuner og små- 

mellomstore selskaper i og utenfor Norge. 

SafeUse har gjennom 20 år utviklet et av landets 

mest brukervennlig og enkle verktøy for å ivareta 

kravene til stoffkartotek i din hverdag. I tillegg har 

SafeUse rådgivere som er spesialister på kjemikalier, 

kjemikaliebehandling, toksikologi og tilhørende 

lovgivning. 

SafeUse anbefaler sine kunder å stille seg en rekke 

spørsmål for å kartlegge statusen av bedriften når 

det gjelder kjemikaliehåndtering. Sjekklista nedenfor 

inneholder punkter som bedrifter må tenke på for en 

sikret bruk av kjemikalier på arbeidsplassen. 

Noen av våre kunder er veldig ærlig på hvor

vanskelig det kan være å følge regelverket.

"Vi trodde alt vi hadde gjort var riktig..." - les

og se intervju her om erfaringer. 

FOTO :  DREAMSTIME .COM

Kom i gang...

10

https://www.safeuse.no/blog/2017/12/06/trodde-gjort-alt-arbeidstilsynet-avdekket-flere-mangler/


1. Kartlegging 

a. Er det kartlagt hvilken eksponering for kjemikalier arbeidstakerne kan bli utsatt for? 

2. Risikovurdering 

a. Er det utarbeidet en skriftlig risikovurdering av kjemisk helsefare? Risikovurderingen skal bygge på 

kartleggingen, og ta hensyn til alle risikofaktorene i virksomheten. 

3. Handlingsplan 

a. Er det utarbeidet en tidfestet handlingsplan for hvilke vernetiltak som må settes i verk for å få til et forsvarlig 

arbeidsmiljø? Handlingsplanen skal bygge på risikovurderingen. 

4. Merking 

a. Er det kontroll med at kjemikaliene er merket? 

b. Dersom det blir brukt kjemikalier i ikke-original emballasje, er denne emballasjen i tilfelle merket? 

5. Stoffkartotek 

a. Er det oppdaterte sikkerhetsdatablad/informasjonsblad for kjemikaliene som brukes i virksomheten?  Har de 

ansatte fått opplæring i bruken av stoffkartoteket? 

b. Sikkerhetsdatabladene/informasjonsbladene skal være samlet i et stoffkartotek. Er stoffkartoteket lett 

tilgjengelig for de arbeidstakerne som kan komme i kontakt med kjemikaliene? 

c. Finnes sikkerhetsdatabladene/informasjonsbladene der kjemikaliene brukes? 

d. Blir opplysningene i sikkerhetsdatabladene brukt for å legge til rette arbeidet på en forsvarlig måte? Se spesielt 

punktene 4, 7 og 8 i databladet 

e. Har de ansatte fått opplæring i bruken av stoffkartoteket? 

6. Innkjøp av kjemikalier 

a. Finnes det rutiner for risikovurdering av kjemikaliene som kjøpes inn? 

b. Blir disse rutinene fulgt? 

7. Opplæring 

a. Har den enkelte ansatte fått informasjon og opplæring om bruk av kjemikaliene som brukes i virksomheten? 

8. Oppbevaring av kjemikalier 

a. Blir kjemikaliene oppbevart forsvarlig? 

9. Substitusjon 

a. Har det blitt vurdert å bytte ut farlige kjemikalier/prosesser med kjemikalier/ prosesser som er mindre farlige? 

10. Bedriftshelsetjeneste 

a. (verne- og helsepersonale) Har virksomheten knyttet til seg verne- og helsepersonale som kan hjelpe til med å 

legge til rette for forsvarlig håndtering av kjemikalier? 

Sjekkliste
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11. Avfallshåndtering 

a. Finnes tilfredsstillende rutiner for avfallshåndtering – emballasje, rester m.m.? Leveres farlig avfall til godkjent 

mottak? 

12. Ventilasjon 

a. Er det punktavsug ved forurensende prosesser? 

b. Er det mekanisk, balansert ventilasjon i virksomheten?   

c. Finnes det rutiner for renhold, vedlikehold, reparasjon og kontroll av ventilasjonsanlegget? 

13. Personlig verneutstyr 

a. (PVU) Dersom PVU må brukes, er det dokumentert at riktig type åndedrettsvern og hansker er valgt?   

b. Finnes det rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr, inkludert rutiner for 

skifte av filtre? 

c. Er det rutiner for kontroll av pusteluften dersom det brukes luftforsynt åndedrettsvern tilknyttet trykkluftanlegg? 

SafeUse har gjennom 20 år utviklet et av landets mest brukervennlig og enkle verktøy for å ivareta kravene til 

stoffkartotek i din hverdag. SafeUse stoffkartotek er et enkelt og fleksibelt elektronisk stoffkartotek for dine 

sikkerhetsdatablad og alle relaterte dokumenter. Med SafeUse får du et oversiktlig stoffkartotek på nett, enten det 

er til internt bruk eller som en åpen og effektiv distribusjonskanal for dine sikkerhetsdatablad. 

SafeUse AS 

Leif Weldings vei 18 

3208 Sandefjord 

Tel: 33423450 

Epost: post@safeuse.no 

www.safeuse.no
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