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Referat af møde i Styregruppen for AU kemikalienetværk

REFERAT

Tidspunkt: Den 9. december 2015 kl. 11.15 – 13.00
Hvor: Marianne Hoklands kontor
Deltagere: Cathrin Guldager Sørensen, Lina Waldstrøm Asmussen, Astrid van der Aa Kühle,
Marianne Hokland og Jørgen B. Jespersen (referent).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Meddelelser
a. Formand og næstformand
Jørgen nævnte, 1) at ST planlægger at ansætte en kemiker på ½ tid på
Kiros således, at den samlede bemanding bliver på et årsværk, 2) at ST i
begyndelsen af det nye år vil igangsætte overførsel af data fra Toxido til
Kiros, 3) at IBM er i gang med en revision af ST’s licenser, og at de foreløbige resultater synes at vise, at der i Toxido anvendes flere licenser
end ST har 4) at Jørgen er indtrådt som ST’s medlem af styregruppen for
beredskab på AU, og 5) at vejledningen om kræftfremkaldende stoffer
er revideret og under oversættelse til engelsk.
b. Koordinerende sikkerhedsrådgiver og affaldsansvarlige
Trine orienterede om at hun først i det nye år skal udarbejde Årsrapport
2015 for sikkerhedsrådgiverfunktionen. Trine oplyste endvidere, at institutternes affaldsansvarlige kan benytte sig af den eksterne sikkerhedsrådgiver (Susanne Brandt Hansen) ved ekstraordinær travlhed, men at
kontakten skal gå gennem Trine. Det blev aftalt, at Trine inviteres til et
ST-FAMU møde i 2016 mhp. at orientere om sikkerhedsrådgiverfunktionen på AU.
c. Kemikaliekonsulenter og APB superbrugere
Astrid og Lina orienterede om, at der er behov for at sikre en god proces
for overgang fra gammel mærkning af kemikalier til ny mærkning. Det
blev drøftet, hvorvidt ikke mærkningspligtige kemikalier skal registreres i
Kiros – og det blev aftalt, at disse kemikalier kan registreres hvis der et
er ønske om dette, men at det ikke skal være obligatorisk. Astrid oplyste, at er d.d. er ca. 140 blandinger og ca. 75 rene kemikalier der afventer registrering i Kiros.
d. Biosikringsansvarlig
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Lina og Marianne oplyste, at AU er forpligtet til at indhente tilladelse fra
Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB), hvis AU ønsker at besidde,
anvende, fremstille eller opbevare kontrolbelagt materiale som anført
i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere
ændringer. Ansøgning skal indeholde oplysninger om virksomheden,
formålet, den ansvarlige leder, en sårbarhedsvurdering og en sikringsplan. Ansøgningen skal også indstille en person til at være sikringsansvarlig. Ét af vilkårene i en tilladelse fra CBB er, at den sikringsansvarlige
deltager i et gratis og obligatorisk kursus hos CBB. Godkendelse af den
sikringsansvarlige sker bl.a. på baggrund af gennemført kursus og indhentning af straffeattest, og er et vilkår for tilladelsen.
CBB har oplyst, at AU ikke kan forvente at opnå tilladelse til at én sikringsansvarlig kan dække flere områder. Med tiden vil AU derfor have en
række sikringsansvarlige. Det blev aftalt, at Trine fungerer som intern
AU koordinator på området, og at institutterne kan kontakte Lina for en
orientering om biosikring og bioberedskab.
3. Punkter til drøftelse og beslutning
a. Status for rammeaftale med Krogshave Consult
Jørgen gav en fortrolig orientering om status på forhandlingerne med
Krogshave Consult om en rammeaftale om fortsat udvikling af Kiros.
4. Næste møde
Det blev aftalt at Jørgen indkalder til det næste møde.
5. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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