VARNAÐARMERKTAR EFNAVÖRUR
Könnun í grunnskólum á merkingum efnavara
og á aðstöðu til að geyma og nota þær

Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga
UST-2006:15

Samantekt
1. Könnun essi nær til um a bil rijungs skóla á landinu.
2. Almennt er hátt hlutfall kennara me kennaramenntun, en ó meira um
leibeinendur í smíakennslu en vi kennslu í efnafræi í eim skólum sem
könnunin nær til.
3. Miki er um gömul efni í hillum og geymslum í eim grunnskólum, sem
könnunin nái til.
4. Í flestum skólum, sem könnunin nær til, er unni me varnaarmerkta efnavöru og
í mörgum fannst efnavara sem flokku er hættuleg heilsu ea jafnvel sem eitur.
5. Miki vantar upp á a merkingar séu í samræmi vi reglur, .e. a
varnaarmerktar efnavörur séu merktar á íslensku. Í undantekningartilvikum lágu
fyrir öryggisblö fyrir varnaarmerktar efnavörur.
6. Mun fátíara er a læst geymsla sé fyrir hættuleg efni í smíastofum en
efnafræistofum, ó veri sé a vinna me ea geyma álíka hættuleg efni.
7. Stinkskápur ea samsvarandi búnaur er aeins til staar í fáeinum af eim
smíastofum sem könnunin nær til.
8. Loftræsing er viunandi ea gó í um a bil helmingi skóla en léleg ea frekar
léleg í um a bil helmingi af eim skólum sem könnunin nær til, bæi í
smíastofum og efnafræistofum.
Helstu tillögur
Lagt er til a:
1. Haldi veri námskei fyrir grunnskólakennara um notkun og merkingar
hættulegra efna.
2. Gerar veri leibeinandi reglur ea regluger um notkun efna vi kennslu í
grunnskólum.
3. Gert veri átak í a hreinsa til í efnageymslum í efnafræi- og smíastofum. au
efni sem ekki er veri a nota ea eru gömul veri skila til viurkenndrar
móttökustövar. Efni sem á a nota veri skrá og geymd í læstri hirslu.
4. Ger veri athugun á hvort nausynlegt yki a nota efnavöru sem flokku er sem
eitur í grunnskólum.
5. Loftræsing veri bætt í sérkennslustofum t.d. me ví a setja upp stabundi
frásog, ar sem veri er a mehöndla hættuleg efni.
6. Skipt veri út hættulegum efnum og notu hættuminni efni í stainn.
7. Astaa til a geyma og nota hættuleg efni í myndmenntastofum grunnskólanna
veri skou og bætt úr astöu ar í samræmi vi niurstöur essarar skrslu.
8. Samskonar könnun veri endurtekin eftir um a bil rjú ár.



Inngangur
Almennt
A tillögu Steinunnar Hjartardóttur,
framkvæmdastjóra Heilbrigiseftirlits
Inngangur
Norurlands
vestra,
sem
samykkt
var
í
efnavöruhópi
Umhverfisstofnunar og
Almennt
Heilbrigiseftirlits
sveitarfélaga,Hjartardóttur,
var veturinn 2005
– 2006, ger könnun
á geymslu og
A tillögu Steinunnar
framkvæmdastjóra
Heilbrigiseftirlits
notkun
varnaarmerktra
efna
og
efnavara
í
efnafræiog
smíakennslu
í
grunnskólum
Norurlands vestra, sem samykkt var í efnavöruhópi Umhverfisstofnunar
og
landsins.
Könnuninsveitarfélaga,
fór fram ávar7 veturinn
heilbrigiseftirlitssvæum,
.e. Umhverfissvi
Heilbrigiseftirlits
2005 – 2006, ger könnun
á geymslu og
Reykjavíkurborgar,
Hafnarfjarar
og
Kópavogssvæis,
notkun
varnaarmerktraHeilbrigiseftirlit
efna og efnavara í efnafræiog smíakennslu
í grunnskólum
Heilbrigiseftirlit
Kjósarsvæis,
Heilbrigiseftirlit
Norurlands
eystra,
landsins.
Könnunin fór
fram á 7 heilbrigiseftirlitssvæum,
.e. Umhverfissvi
Heilbrigiseftirlit
Norurlands
vestra,
Heilbrigiseftirlit
Suurnesja
og
Reykjavíkurborgar,
Heilbrigiseftirlit
Hafnarfjarar
og
Kópavogssvæis,
Heilbrigiseftirlit
Alls voru 63
skólar heimsóttir, enNorurlands
á landinu öllu eru
183
Heilbrigiseftirlit Vestfjara.
Kjósarsvæis,
Heilbrigiseftirlit
eystra,
grunnskólar.
Markmii
me
könnuninni
var
a
kanna
hversu
vítæk
notkun
Heilbrigiseftirlit
Norurlands
vestra,
Heilbrigiseftirlit
Suurnesja
og
varnaarmerktra Vestfjara.
efnavara er
og vi
kennslu
Heilbrigiseftirlit
Allsvi
vorusmíakennslu
63 skólar heimsóttir,
en áverklega
landinu öllu
eru 183í
efnafræistofum.
Einnig ame
kanna
abúna vi
efnanna,
merkingu
og
grunnskólar.
Markmii
könnuninni
varnotkun
a kanna
hversu
vítækeirra
notkun
leibeiningar
vi
notkun.
Dæmi
um
spurningaeyublö
má
sjá
í
viauka
I.
Könnunin
varnaarmerktra efnavara er vi smíakennslu og vi verklega kennslu í
fór
annig fram aEinnig
heilbrigisfulltrúar
á vikomandi
heilbrigiseftirlitssvæum
fóruogí
efnafræistofum.
a kanna abúna
vi notkun
efnanna, merkingu eirra
skólana,
ræddu
vi
efnafræi
–
og
smíakennara
og
skouu
efni
og
astöu
vi
leibeiningar vi notkun. Dæmi um spurningaeyublö má sjá í viauka I. Könnunin
mehöndlun
eirra
í fylgd kennaranna.á vikomandi
Spurningarnar
eru stundum matskenndar
fór annig fram
a heilbrigisfulltrúar
heilbrigiseftirlitssvæum
fóruogí
ví
ekki
víst
a
mat
t.d.
á
gæum
loftræsingar
sé
eins
milli
svæa.
Á
skólana, ræddu vi efnafræi – og smíakennara og skouu efni og astöueinu
vi
heilbrigiseftirlitssvæi
fór vikomandi
í grunnskólana,
heldur
mehöndlun eirra í fylgd
kennaranna. heilbrigisfulltrúi
Spurningarnar eruekki
stundum
matskenndar
og
sendi
spurningaeyublöin
til
skólanna,
ar
sem
ekki
var
svigrúm
til
a
heimsækja
ví ekki víst a mat t.d. á gæum loftræsingar sé eins milli svæa. Á einu
skólana
innan ess tímaramma
sem gefinn
var. Ekki varekki
alltaf
öllum spurningum
heilbrigiseftirlitssvæi
fór vikomandi
heilbrigisfulltrúi
í grunnskólana,
heldur
svara
vi
framkvæmd
könnunarinnar.
a
skrir
hvers
vegna
ekki
er
alltaf
sami
sendi spurningaeyublöin til skólanna, ar sem ekki var svigrúm til a heimsækja
fjöldi
skóla
sem
mia
er
vi
varandi
hvern
átt
sem
skoaur
var.
skólana innan ess tímaramma sem gefinn var. Ekki var alltaf öllum spurningum
landi eru könnunarinnar.
ekki til neinara
reglugerir
ea vegna
leibeinandi
reglur sami
um
svaraHér
vi áframkvæmd
skrir hvers
ekki er alltaf
mehöndlun
og
geymslu
hættulegra
efna
í
grunnskólum.
Sveitarfélög
ea
menntafjöldi skóla sem mia er vi varandi hvern átt sem skoaur var.
málaráuneyti
hafa eru
ekki ekki
sett sér
í essuea
sambandi.
etta reglur
hefur ekki
Hér á landi
til neinar
neinar reglur
reglugerir
leibeinandi
um
1
heldur
veri
teki
upp
hjá
Staardagskrá
21
.
Í
Danmörku
hafa
veri
settar
mehöndlun og geymslu hættulegra efna í grunnskólum. Sveitarfélög ea menntaleibeinandi reglur
danska
september
1998
“Elevers
málaráuneyti
hafa afekki
sett Vinnueftirlitinu,
sér neinar reglurnr.í 4.017
essu frá
sambandi.
etta
hefur
ekki
1 Ekki er kunnugt um slíkar reglur á
anvendelse
af
stoffer
og
materialer
i
grundskolen”.
heldur veri teki upp hjá Staardagskrá 21 . Í Danmörku hafa veri settar
hinum
Norurlöndunum.
Sænska
Vinnueftirliti
út bókina 1998
,,Kemikalier
leibeinandi
reglur af danska
Vinnueftirlitinu,
nr.hefur
4.017gefi
frá september
“Eleversí
skolen”,
sem
fjallar
um
mehöndlun
hættulegra
efna
í
kennslustofum,
sérstaklega
anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen”. Ekki er kunnugt um slíkar reglur áí
tilraunastofum.
Einnig kynnir
bókin
á löggjöf, reglur
og upplsingar
sem gilda umí
hinum Norurlöndunum.
Sænska
Vinnueftirliti
hefur gefi
út bókina ,,Kemikalier
mehöndlun
skólum. Misjafnt
er á Norurlöndum
hvar essi sérstaklega
málaflokkurí
skolen”, semslíkra
fjallarefna
umí mehöndlun
hættulegra
efna í kennslustofum,
er
vistaur,
en
hér
á
landi
hefur
heilbrigiseftirlit
sveitarfélaga
eftirlit
me
tilraunastofum. Einnig kynnir bókin á löggjöf, reglur og upplsingar sem abúnai
gilda um
og
öryggi nemenda.
Vinnueftirlit
eftirlit me búnai
geymslum,
sem
mehöndlun
slíkra efna
í skólum. ríkisins
Misjafnthefur
er á Norurlöndum
hvarog
essi
málaflokkur
og
abúnai
og
öryggi
kennara
vi
kennslu.
Eftirlit
heilbrigiseftirlits
sveitarfélaga
og
er vistaur, en hér á landi hefur heilbrigiseftirlit sveitarfélaga eftirlit me abúnai
Vinnueftirlits
ríkisinsVinnueftirlit
skarast essríkisins
vegna hefur
ar sem
erfitt
er búnai
a geraoggreinarmun
ví
og öryggi nemenda.
eftirlit
me
geymslum,á sem
hvenær
veri
er
a
gæta
öryggis
kennara
og
nemenda
í
reglubundnu
eftirliti.
Stutt
og abúnai og öryggi kennara vi kennslu. Eftirlit heilbrigiseftirlits sveitarfélaga og
yfirlit
yfir lög ríkisins
og reglurskarast
sem gilda
efniar
og efnavörur,
merkingar
astöu
til
Vinnueftirlits
ess um
vegna
sem erfitt er
a gera eirra,
greinarmun
á ví
a
geyma
og
nota
au,
er
a
finna
í
viauka
II.
hvenær veri er a gæta öryggis kennara og nemenda í reglubundnu eftirliti. Stutt
Kristinsson
hjáefnavörur,
Umhverfissvii
Reykjavíkurborgar
yfirlitSkrsluna
yfir lög ogunnu
reglurGunnar
sem gilda
um efni og
merkingar
eirra, astöu og
til
Gunnlaug
Einarsdóttir
hjá
Umhverfisstofnun.
Ljósmyndir
í
skrslunni
tóku
Steinunn
a geyma og nota au, er a finna í viauka II.
Hjartardóttir
og Gunnar
Kristinsson.
Skrsluna
unnu Gunnar
Kristinsson hjá Umhverfissvii Reykjavíkurborgar og
Gunnlaug Einarsdóttir hjá Umhverfisstofnun. Ljósmyndir í skrslunni tóku Steinunn
Hjartardóttir og Gunnar Kristinsson.

1

Stefáni Gíslason, 11.05.2006

1

Stefáni Gíslason, 11.05.2006



Yfirlit yfir varnaarmerki á efnum og efnavörum
Sterkt eitur ea eitur.
Efni sem hafa brá eituráhrif og má ekki selja á almennum markai.
au geta orsaka eituráhrif, jafnvel í litlu magni. au geta einnig
valdi síbúnum alvarlegum og varanlegum skaa, jafnvel mörgum
árum eftir a vikomandi einstaklingur komst í snertingu vi efni.

Hættulegt heilsu.
Efni sem geta haft heilsuspillandi áhrif vi langvarandi notkun ea
vi snertingu, innöndun ea inntöku í eitt skipti. ar á meal orsaka
ofnæmi.
Ætandi ea ertandi.
Efni sem valda skaa me ætingu, ertingu ea svia vi snertingu ea
innöndun.

Afar eldfimt, mjög eldfimt, sprengifimt og eldnærandi.
Efni sem eru eldfim ea varhugaver vegna sprengihættu. Ekki á a
nota opinn eld í námunda vi essi efni. Eldnærandi efni geta
hvarfast kröftuglega komist au í samband vi viss efni. essi efni
hafa lágt blossamark og eru rokgjörn.

Hættulegt umhverfinu.
Efni sem eru skaleg umhverfinu, t.d. vatni, msum lífverum og
ósonlaginu.



Verkleg efnafræikennsla
Almennt
Könnunin var framkvæmd í 63 grunnskólum af 183, ea rúmlega 34%
grunnskóla landsins. Í flestum grunnskólanna, sem voru skoair, fer fram bæi
verkleg kennsla og snikennsla í efnafræi í 8. – 10 bekk. Einnig fer verkleg kennsla
og snikennsla fram allt niur í 4. bekk. Mjög mismunandi er hva margir nemendur
eru í hverjum bekk og hva kennari leibeinir mörgum hópum í verklegum æfingum.
Í 59 skólum af 61 er kennari me kennaramenntun.
egar kemur a förgun efna og efnavara er í flestum skólum fari me hættuleg
efni til viurkenndrar móttökustövar, í samræmi vi gildandi reglur, en í 48 skólum
af 56 er spilliefnum skila til efnamóttöku. Í átta skólum var efnum farga me ví a
setja au í rusl ea vask, sem ekki er ásættanlegt né í samræmi vi gildandi reglur.
Mikilvægt er a förgun essara efna sé framkvæmd á réttan hátt, til a vernda
umhverfi og heilsu. Hægt er a skila spilliefnum endurgjaldslaust til viurkenndrar
móttökustövar, ar sem lagt er úrvinnslugjald á vörur sem vera a spilliefnum.



Hvaa efni finnast
Niurstöur sna a almennt finnast varnaarmerkt efni ea efnavörur í
Hvaa efni finnast
kennslustofum fyrir verklega efnafræi. Einungis í 2 skólum af 63 var engin
Niurstöur sna a almennt finnast varnaarmerkt efni ea efnavörur í
varnaarmerkt efnavara. Í einum skóla var veri a standsetja kennslustofu fyrir
kennslustofum fyrir verklega efnafræi. Einungis í 2 skólum af 63 var engin
hausti og ar var engin efnavara. Af 63 skólum sem könnunin nái til fundust í 55
varnaarmerkt efnavara. Í einum skóla var veri a standsetja kennslustofu fyrir
tilvikum efni ea efnavara merkt ,,afar eldfimt” ea ,,mjög eldfimt”, í 54 tilvikum
hausti og ar var engin efnavara. Af 63 skólum sem könnunin nái til fundust í 55
voru efni merkt sem ertandi og í 49 tilvikum fundust efni sem voru merkt ,,hættulegt
tilvikum efni ea efnavara merkt ,,afar eldfimt” ea ,,mjög eldfimt”, í 54 tilvikum
heilsu“ ea me eldri merkingunni “varú hættulegt” sem er samsvarandi merking.
voru efni merkt sem ertandi og í 49 tilvikum fundust efni sem voru merkt ,,hættulegt
Einnig var töluvert um ætandi efni, eldnærandi og efni hættuleg umhverfinu. Í átján
heilsu“ ea me eldri merkingunni “varú hættulegt” sem er samsvarandi merking.
tilvikum fannst efnavara sem merkt var sem sterkt eitur ea eitur, en til a mehöndla
Einnig var töluvert um ætandi
efni, eldnærandi og efni hættuleg umhverfinu. Í átján
slík efni arf eiturefnaleyfi2. Samkvæmt upplsingum frá Vinnueftirliti ríkisins er
tilvikum fannst efnavara sem merkt var sem sterkt eitur ea eitur, en til a mehöndla
enginn me slíkt leyfi í grunnskólum
landsins. Ekki var skoa sérstaklega hvort
slík efni arf eiturefnaleyfi2. Samkvæmt upplsingum frá Vinnueftirliti ríkisins er
efnin væru notu vi kennslu og hvort eiturefnaleyfi væri fyrir hendi ea hvort efnin
enginn me slíkt leyfi í grunnskólum landsins. Ekki var skoa sérstaklega hvort
hefu gleymst í geymslunni og væru ekki í notkun. Sækja arf um eiturefnaleyfi til
efnin væru notu vi 3kennslu og hvort eiturefnaleyfi væri fyrir hendi ea hvort efnin
Vinnueftirlits ríkisins . Einn aili er ábyrgur fyrir leyfinu, annahvort kennari ea
hefu gleymst í geymslunni og væru ekki í notkun. Sækja arf um eiturefnaleyfi til
deildarstjóri. Nánar um
niurstöur má sjá á mynd 1. a var algengt a í skólunum
Vinnueftirlits ríkisins3. Einn aili er ábyrgur fyrir leyfinu, annahvort kennari ea
væru gömul efni, jafnvel ómerkt. Til dæmis má nefna a efnavörur fundust sem voru
deildarstjóri. Nánar um niurstöur má sjá á mynd 1. a var algengt a í skólunum
24 ára gamlar. etta bendir til a ekki sé fari nægilega oft yfir efni og efnavörur í
væru gömul efni, jafnvel ómerkt. Til dæmis má nefna a efnavörur fundust sem voru
geymslum í skólum og eim efnum farga sem ekki eru í notkun.
24 ára gamlar. etta bendir til a ekki sé fari nægilega oft yfir efni og efnavörur í
geymslum í skólum og eim efnum farga sem ekki eru í notkun.
1. mynd. Varnaarmerki á efnum í efnafræistofum í 63 skólum.
1. mynd. Varnaarmerki á efnum í efnafræistofum í 63 skólum.
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Merking og öryggisblö
Hva varar merkingar á efnavörum sem notaar eru vi verklega kennslu í
Merking
öryggisblö
efnafræi og
kemur
í ljós a miki vantar uppá a merkingar séu í samræmi vi
4
Hva. essari
varar merkingar
á efnavörum
notaar
eruÍ 7vi
verklega
kennslu
regluger
spurningu var
svara í 60sem
skólum
af 63.
skólum
var merkt
vií
efnafræi
kemur í væru
ljós áaefnavörum
miki vantar
uppá vi
a regluger,
merkingar í séu
í samræmi
viá
a
engar merkingar
í samræmi
34 voru
merkingar
regluger4.efnavörum
essari spurningu
var svara
í 60 skólum
af 63.
Í 7 merkingar
skólum var ámerkt
vi
nokkrum
í samræmi
vi regluger,
í 15
voru
flestum
a engar merkingar
væruvi
á efnavörum
samræmi
vi regluger,
í 34 voru ámerkingar
efnavörum
í samræmi
regluger í og
í 4 skólum
voru merkingar
flestöllumá
nokkrum efnavörum
samræmi
vietta
regluger,
í 15 voru
merkingar
á flestum
efnavörum
í samræmi ívi
regluger.
má sjá nánar
á 2. mynd.
Hér var
kanna
efnavörum
samræmi
vi regluger
í 4íslenskar
skólum varnaarmerkingar
voru merkingar á íflestöllum
hvort vörur íme
varnaarmerkjum
væruogme
samræmi
efnavörum
í samræmi
vivara
regluger.
etta
má sjá
nánar á 2. mynd.
Hér var kanna
vi reglur, en
ekki hvort
sem ætti
a vera
varnaarmerkt
skv. innihaldslsingu
hvort
vörurvarnaarmerki.
me varnaarmerkjum
væru
me íslenskar
varnaarmerkingar
væri me
Vanmerkt
efnavara
samkvæmt
könnuninni erí samræmi
ví me
vi
reglur,
en
ekki
hvort
vara
sem
ætti
a
vera
varnaarmerkt
skv.
innihaldslsingu
varnaarmerkjum, en merkingar eru á öru tungumáli en íslensku. Ekki voru tök á ví
mekönnun
varnaarmerki.
efnavara
samkvæmt
er hvort
ví me
íværi
essari
a lesa yfirVanmerkt
innihaldsefni
og fletta
eim uppkönnuninni
til a athuga
au
varnaarmerkjum,
merkingar
á öru
en efnavara
íslensku. væru
Ekki voru
tök á ví
ættu
a vera merkt.enEinnig
vorueru
ess
dæmitungumáli
a efni og
svo gömul
a
í essari könnun
a lesa
yfir innihaldsefni
og reglur.
fletta eim upp til a athuga hvort au
merkingar
voru ekki
í samræmi
vi núverandi
ættu a vera merkt. Einnig voru ess dæmi a efni og efnavara væru svo gömul a
merkingar
voru ekki í ásamræmi
vi núverandi
reglur.
2.
mynd. Merkingar
efnavörum
samkvæmt
regluger nr. 236/1990 í 60 skólum.
2. mynd.
Merkingar á efnavörum samkvæmt regluger nr. 236/1990 í 60 skólum.
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Aeins í tveimur skólum af 58 voru öryggisblö fyrirliggjandi. Öryggisblö eiga
a liggja fyrir me varnaarmerktum efnavörum, sem notaar eru vi kennslu5. Í
í tveimur
af 58aeins
voru öryggisblö
fyrirliggjandi.
Öryggisblö
örumAeins
skólanum
voru skólum
öryggisblö
fyrirliggjandi
fyrir lítinn hluta
efnanna eiga
en í
a liggja
fyrir me
varnaarmerktum
efnavörum,
sem notaar
erusama
vi heilbrigiskennslu5. Í
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hinum skólanum
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Bæi
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frá sama
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fylgi fyrir
efnavörum.
Sjá nánar
niurstöur
á 3.
mynd.
a erheilbrigisá ábyrg
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sem vi fyrra
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hafi
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á 3.amynd.
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leibeiningar
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Einnig kemur fram til hvaa agera skuli gripi ef hættu beri a höndum, sem og
leibeiningar um förgun efnanna.
4

Sbr. regluger nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og mefer eiturefna, hættulegra efna og
vörutegunda, sem innihalda slík efni.
5
4 Sbr. regluger nr. 1027/2005, um öryggisblö og regluger nr. 286/2006, um breytingu á regluger
Sbr. regluger nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og mefer eiturefna, hættulegra efna og
nr.
553/2004, sem
um verndun
vörutegunda,
innihaldastarfsmanna
slík efni. gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöum.
5

Sbr. regluger nr. 1027/2005, um öryggisblö og regluger nr. 286/2006, um breytingu á regluger
nr. 553/2004, um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöum.



3. mynd. Öryggisblö me efnavörum í 58 skólum.
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3. mynd. Öryggisblö me efnavörum í 58 skólum.
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Hva varar geymslu efna og efnavara í stofum fyrir verklega kennslu í
efnafræi var í 58 skólum af 63 læst geymsla fyrir efnin. Hættuleg efni og eiturefni á
a
geymaeríastaan
læstum og loftræstum geymslum6, hvort sem er í skáp ea sérstöku
Hvernig
efnaherbergi.
Almennt
eru kennarar
mevitair
geymslu
efna ogí
Hva varar
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efna og
efnavaraumí hvernig
stofum haga
fyrir eigi
verklega
kennslu
efnavara.
4 skólum
af 61 af
var63efnalisti
yfir efnavörur.
Mikilvægt
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haldiá
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í 58 skólum
læst geymsla
fyrir efnin.
Hættulegerefni
og eiturefni
6
skrá
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í slíkumog
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til a hafa
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í læstum
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geymslum
hvort
semefni
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í skáp
ea
sérstöku
eru
enn í notkun.
efnaherbergi.
Almennt eru kennarar mevitair um hvernig haga eigi geymslu efna og
efnavara. Í 4 skólum af 61 var efnalisti yfir efnavörur. Mikilvægt er a kennarar haldi
skrá yfir efni í slíkum efnalista til a hafa yfirsn yfir hvaa efni eru til og hvort efnin
eru enn í notkun.

6

Sbr. regluger nr. 553/2004, um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á
vinnustöum.

6

Sbr. regluger nr. 553/2004, um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á
vinnustöum.



Á 4. mynd kemur fram a í 57 skólum af 61 er enginn stinkskápur ea samsvarandi
búnaur í kennslustofum ar sem hægt er a mehöndla hættuleg efni til a tryggja
öryggi eirra sem eru a vinna me au, hvort sem eru kennarar ea nemendur.
4. mynd. Astaa vi notkun efna.
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Loftræsing var skou í 60 skólum. Eins og sjá má á 5.mynd er viunandi ea
gó loftræsing í 35 skólum en í 25 skólum er hún anna hvort léleg ea frekar léleg.
Mia vi efnanotkun í efnafræistofum er ástandi slæmt til mehöndlunar á
hættulegum efnum, sem geta haft áhrif á heilsu eirra sem mehöndla efnin.
5. mynd. Loftræsing í efnafræistofum, 60 skólar.
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Öryggisættir
Slökkvitæki ea eldvarnarteppi var til staar í 49 af 60 skólum. Í raunvísindastofum er skylt a hafa slökkvitæki og eldvarnarteppi. Augnskol var einungis í 13
skólum af 59 og var a útrunni í 2 tilfellum. Sturta var í 24 skólum af 61. etta
fyrirkomulag er ekki ásættanlegt til a tryggja öryggi nemenda og kennara.
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Verkleg smíakennsla
Almennt
Könnunin var framkvæmd í 54 grunnskólum af 183, ea tæpum 30% grunnskóla
landsins. Í flestum bekkjardeildum grunnskólanna, sem voru skoair, fer fram bæi
verkleg kennsla og snikennsla í smíi í 4. – 10. bekk. Mjög mismunandi er hva
margir nemendur eru í hverjum bekk og hva kennari leibeinir mörgum hópum í
verklegum æfingum. Í 45 tilfella af 53 (85%) er kennari me kennaramenntun. Í 39
tilfellum af 43 (84%) er efnum skila til efnamóttöku, en í fjórum tilfellum (16%) var
merkt vi a efnum væri farga me ví a setja au í rusl ea vask. Hægt er a skila
efnum sem flokkast sem spilliefni til viurkenndra móttökustöva án endurgjalds.

Hvaa efni finnast
Af 54 skólum sem könnunin nái til fannst efnavara í 53 skólum en í einum
skóla var ekki skoa hvort varnaarmerkt efnavara væri til staar. annig a í öllum
skólum ar sem a var skoa, fannst varnaarmerkt efnavara í smíastofum. Í 53
skólum fannst efnavara sem var „afar eldfim ea mjög eldfim“, í 47 skólum fannst
efnavara sem var merkt „hættuleg heilsu“ ea me eldri merkingunni „varú
hættulegt“ sem er samsvarandi merking. Í 46 skólum fannst efnavara sem var merkt
„ertandi“. Í 21 skóla var efnavara sem var merkt „hættuleg umhverfinu“, í 20 skólum
efnavara sem var merkt „ætandi“. Í tveimur skólum var efnavara sem var merkt
eldnærandi og í einum skóla var efnavara merkt „sprengifim“. Í tveimur skólum
fannst efnavara sem merkt var „sterkt eitur“ ea „eitur“, sem er lægra hlutfall en í
efnafræikennslunni (eiturefnaleyfi, sjá umfjöllun í kafla um efnafræikennslu).
Niurstöur má sjá nánar í 6. mynd.
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6. mynd. Varnaarmerki á efnum í smíastofum í 53 skólum.
6. mynd. Varnaarmerki á efnum í smíastofum í 53 skólum.
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Merking og öryggisblö
Hva varar merkingar á efnavörum sem notaar eru vi smíakennslu kemur í
Merking
og öryggisblö
ljós a miki
vantar uppá a merkingar séu í samræmi vi reglur 7, sbr. 7. mynd.
Hva varar merkingar á efnavörum sem notaar eru vi smíakennslu kemur í
ljós a miki vantar uppá a merkingar séu í samræmi vi reglur 7, sbr. 7. mynd.

7

Sbr. regluger nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og mefer eiturefna, hættulegra efna og
vörutegunda, sem innihalda slík efni.
7
Sbr. regluger nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og mefer eiturefna, hættulegra efna og
vörutegunda, sem innihalda slík efni.
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7. mynd. Merkingar á efnavörum skv. regluger nr. 236/1990 í 52 skólum.
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Í 3 skólum voru engar merkingar í samræmi vi reglur, í 28 voru merkingar á
nokkrum efnavörum, í 15 voru merkingar á flestöllum efnavörum og í 6 skólum voru
merkingar á flestum efnavörum í samræmi vi reglur.
Aeins í einum skóla af 54 sem voru skoair voru öryggisblö og ar voru
öryggisblö aeins fyrirliggjandi fyrir lítinn hluta efnanna sbr. 8. mynd.
8. mynd. Öryggisblö me efnum í smíastofum í 53 skólum.
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Hvernig er astaan
Á 9. mynd kemur í ljós a í um a bil helmingi skóla sem skoair voru eru
efni og efnavara geymd í læstri geymslu. Mun fátíara er a læst geymsla sé fyrir
hættuleg efni í smíastofum en í efnafræistofum. Í eim 2 skólum ar sem fannst
eitur ea sterkt eitur í smíastofu, var í hvorugu tilfellinu læst geymsla fyrir efnin. Í
53 skólum finnast efni sem eru varnaarmerkt. a vekur athygli a hvergi var
fyrirliggjandi efnalisti yfir efnavörur í smíastofum.
9. mynd. Astaa vi a nota efni í smíastofum.
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a kemur einnig fram á 9. mynd, a í 49 skólum af 53 er enginn stinkskápur
ea samsvarandi búnaur í kennslustofum ar sem hægt er a mehöndla hættuleg
efni til a tryggja öryggi eirra sem vinna me au. Í smíastofum væri samsvarandi
búnaur loftháfur sem hefi sömu virkni og stinkskápur, en væri beint sérstaklega a
ví efni sem veri væri a vinna me hverju sinni. Í 2 skólum fannst eitur ea sterkt
eitur og er a alls ekki viunandi a veri sé a geyma og mehöndla slík efni vi
ær astæur sem hér koma fram.
Eins og sjá má á 10. mynd er viunandi ea gó loftræsing í 28 skólum en í 25
skólum er loftræsingin anna hvort léleg ea frekar léleg. Mia vi efnanotkun í
smíastofum er ástandi slæmt til mehöndlunar á hættulegum efnum, sem getur haft
áhrif á heilsu eirra sem mehöndla efnin.
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10. mynd. Loftræsing í smíastofum í 53 skólum.
20

Fjöldi sk
skóla
Fj

15

10

5

0
lléleg

frekarl léleg
frekar

viðunandi
vi

góð
g

Öryggisættir
Slökkvitæki ea eldvarnarteppi var til staar í 45 af 49 skólum. Augnskol var í
13 skólum af 47 og var a útrunni í einu tilfelli. Sturta var í 3 af 51 skóla. etta
fyrirkomulag er ekki ásættanlegt til a tryggja öryggi nemenda og kennara, egar haft
er í huga a einnig í smíastofum er veri a vinna me hættuleg efni. Í öllum skólum
ar sem skoa var hvort varnaarmerkt vara væri, fundust efni sem flokkast sem
mjög eldfim ea afar eldfim, auk ess sem mikill eldsmatur er til staar í
smíastofunni.
15

Verkleg myndmenntarkennsla
ótt könnunin næi ekki til astöu til a geyma og nota hættuleg efni í
myndmenntastofum, á er veri a nota slík efni vi kennslu í myndmennt. Eitt
heilbrigiseftirlitssvæi geri könnun í 15 myndmenntastofum á sínu svæi. ar kom
í ljós a í skólunum voru notair litir me ungmálmum eins og kadmíum og bli sem
flokkast sem hættuleg efni og í öllum stofum nema einni voru efni sem flokkast sem
hættuleg heilsu. ví er ljóst a notu eru hættuleg efni í myndmenntakennslu. essi
niurstaa gefur til kynna a full ástæa er til a kanna varnaarmerktar efnavörur,
merkingu eirra og astöu til a geyma og nota ær.
Í myndmenntastofum er algengast a notair séu vatnsynntir akrllitir til a
mála. ó er nokku um a a einnig sé notu terpentína ea ynnar til ynningar ea
til hreinsunar á penslum. Slík efni eru hættuleg heilsu. Í mörgum skólum eru búnir til
leirmunir og er á gjarnan settur glerungur á leirinn. Sumar gerir af glerungum
innihalda hættulega ungmálma einkum kadmíum, bl og kopar. Ef merkingar eru
skv. bandarískum reglum er slíkur glerungur merktur me CL merki og einnig
merktur annig a ekki megi nota hann á leirvörur sem til stendur a nota sem ílát
undir matvæli. Hann getur innihaldi ungmálma s.s. bl, kadmíum og kopar.
Glerungur sem ekki inniheldur slík efni er merktur frá Bandaríkjunum me AP merki
og má nota hann á matarílát skv. leibeiningum framleianda. Í skólum gætu
nemendur veri a nota oxí til a fá sérstaka litaáfer á leirinn. Til eru oxí me
ungmálmum og ætti ekki a nota au í skólum. Hægt er a fá oxí án ungmálma.
11. mynd. Glerungur sem á ekki a nota í skólum og leikskólum er merktur me
bandarískri merkingu CL.

12. mynd. Glerungur sem óhætt er a nota er merktur me bandarískri
merkingu AP.

16

Skólastofa án merkingaskyldra efnavara
Í essari könnun Heilbrigiseftirlits sveitarfélaga og Umhverfisstofnunar
kemur í ljós a talsvert er um hættulegar efnavörur í grunnskólum. ær eru í
efnafræistofum, smíastofum og myndmenntastofum. ó vekur athygli a í 2
efnafræistofum voru engin merkingarskyld efni sem snir a hægt er a nota
hættulaus efni vi kennslu.
Í efnafræistofum er notkun efnanna í flestum tilvikum lítil. Efnin standa ónotu.
mist er um litla sem enga verklega efnafræikennslu a ræa ea á a ekki eru
notu hættuleg efni í verklegu kennslunni. Kennslubókin „Efnisheimurinn“ sem notu
er í sumum grunnskólum leggur áherslu á notkun hættulausra efna úr daglega lífinu
og heimilinu í verklegri kennslu og snikennslu.
Í smíastofum eru hættulegu efnin einkum sprittbæs, terpentínulökk ea lökk á
úabrúsum. Einnig er algengt a nota sé lóvatn, sem er flokka sem ætandi efni. Í
sumum skólum er algerlega hætt a nota flest essi efni og snir a a hættulegu
efnin eru í raun óörf. ar er nota blek í stainn fyrir sprittbæs, akrlmálning ea
vatnsynnt lökk í sta efna me terpentínu og algerlega láti vera a nota úabrúsa.
Tafla 1. Dæmi um hvernig hægt er a skipta hættulegum efnum út fyrir
hættuminni efni.
Hættulegt efni
Sprittbæs
Terpentínumálning og lökk
Úabrúsar
Terpentína og ynnar
Glerungur me ungmálmum
ungmálmaoxí

Hættuminni efni
Blek
Akrllitir ea vatnsynnanleg lökk og
málning
Takmarka notkun
Penslasápa / vatn
Glerungur án ungmálma – sleppa
glerungum á leirmuni
Oxí án ungmálma – láta börn ekki nota
oxí

Niurstöur
Könnunin nær til um a bil rijungs grunnskóla landsins, og ætti ví a gefa
nokku rétta mynd af ástandi varandi astöu, geymslu, birgir og merkingar á
efnavöru í kennslustofum í efnafræi og smíi.
Athygli vekur astöumunur hva varar abúna til a nota hættuleg efni í
smíastofum annars vegar og kennslustofum fyrir verklega efnafræikennslu hins
vegar. Almennt virist sem loftræsing sé betri í efnafræikennslunni. ar er algengara
a stinkskápur til a vinna me efnin í sé til staar og ar eru efnin geymd í læstri
geymslu í yfirgnæfandi tilfella. Hins vegar virist lítill munur á hva varar
merkingar á eim efnum og efnavörum sem veri er a nota. Hva varar
öryggisætti í essum sérkennslustofum, kemur fram í essari könnun, a ástandi
öryggismála er vía ábótavant og kallar á úrbætur. Nausynlegt er a skoa hva
hægt er a gera til ess a draga úr notkun hættulegra efna og hvernig er hægt a bæta
astöu til notkunar slíkra efna.
Í Töflu 2 kemur fram samantekt á nokkrum niurstöum könnunarinnar.
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Tafla 2. Samantekt á nokkrum niurstöum.
Læstur skápur fyrir efnin
Engin varnaarmerkt efni
Merking á flestum ea
flestöllum efnavörum í
samræmi vi regluger
Loftræsing viunandi ea
gó
Slökkvitæki ea
eldvarnarteppi
Augnskol
Sturta

Efnafræistofa
58 af 63 skólum
(92% skóla)
2 af 63 skólum
(3% skóla)
19 af 59 skólum
(32% skóla)

Smíastofa
27 af 53 skólum
(51% skóla)
0 af 53 skólum
(0% skóla)
21 af 52 skólum
(40% skóla)

35 af 60 skólum
(58% skóla)
49 af 60 skólum
(82% skóla)
13 af 59 skólum
(ar af 2 útrunnin)
24 af 61 skóla
(39% skóla)

28 af 53 skólum
(53% skóla)
45 af 49 skólum
(92% skóla)
13 af 47 skólum
(ar af 1 útrunni)
3 af 51 skólum
(6% skóla)

Tillögur til úrbóta
Lagt er til a:
1. Haldi veri námskei fyrir grunnskólakennara um notkun og merkingar
hættulegra efna.
2. Samdar veri leibeinandi reglur ea regluger um notkun efna vi kennslu í
grunnskólum.
3. Ger veri athugun á hvort nausynlegt yki a nota efnavöru sem flokku sem
eitur í grunnskólum. au efni sem ekki er veri a nota ea eru gömul veri skila
til viurkenndrar móttökustövar. Efni sem á a nota veri skrá og geymd í
læstri hirslu.
4. Skoa veri hvort nausynlegt sé a nota efnavöru sem er flokku sem eitur í
grunnskólum.
5. Loftræsing veri bætt í sérkennslustofum t.d. me ví a setja upp stabundi
frásog, ar sem veri er a mehöndla hættuleg efni.
6. Skipt veri út hættulegum efnum og notu hættuminni efni í stainn.
7. Astaa til a geyma og nota hættuleg efni í myndmenntastofum grunnskólanna
veri skou og bætt úr astöu ar í samræmi vi niurstöur essarar skrslu.
8. Samskonar könnun veri endurtekin eftir um a bil rjú ár.
Stefna sveitarfélaga hefur æ meira veri a færast yfir á a a nota vistvæn ea
umhverfisvæn efni. Niurstöur essarar könnunar eru ekki í samræmi vi essa
stefnu.
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Viauki I
2005-2006

Könnun um efnanotkun í skólum

Skóli:_________________________________
Smíakennsla
Almenn efnafræikennsla
4.

Bekkir

5.

6.

7.

8.

9.

1. Í hvaa bekkjum fer fram snikennsla?
2. En verkleg kennsla?
3. Hva eru margir nemendur í hóp í
1-4
5-7
8-10
verklegum tímum?
4. Hva eru margir nemendur í
< 10
10-15
16-21
bekknum a jafnai?
5. Hva leibeinir hver kennari mörgum
1-2
3-4
5-6
hópum í verklegum æfingum?
6. Eru efni me eftirfarandi varnaarmerkjum til staar í kennslustofunni

já

nei

já

10.

Fleiri en 10
22-28
Fleiri en 7

já

nei

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei

já

nei
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7. Er fari yfir varúarreglur me
nemendum?

já

nei

8. Er fari yfir varnaarmerkingar me
nemendum?

já

nei

9. Eru til spjald til staar á vegg sem
sna varnaarmerkingar?

já

nei

10. Fer kennslan fram í sérútbúinni
kennslustofu?

já

nei

11. Eru hlífargleraugu til staar?

já

nei

12. Eru augnskol til staar?

já

nei

já

nei

13. Er sturta í kennslustofunni?
(ea handsturta í vaski)

já

nei

14. Er eldvarnarteppi ea slökkvitæki í
kennslustofunni?

já

nei

15.a Er gas lagt í bor?

já

nei

15.b Eru notair lausir gaslampar

já

nei

Ef já, er gasslangan í lagi?

já

nei

16. Er læst geymsla fyrir efnin?

já

nei

17. Er til efnalisti yfir efnavörur í
geymslu?

já

nei

Ef já, er a útrunni

18. Eru merkingar efnavara samkvæmt
regluger?

Á engum

Á nokkrum

efnavörum

efnavörum

Á flestum
efnavörum

Á flestöllum
efnavörum

19. Eru öryggisblö fyrirliggjandi me
efnavöru?

Í engum
tilvikum

Í nokkrum
tilvikum

Í flestum
tilvikum

Yfirleitt

já

20. Er stinkskápur í kennslustofunni ea
samsvarandi búnaur

nei

21. Hvernig er loftræsing í
kennslustofunni

Léleg

22. Hvernig er efnunum farga

Í rusli ea vaskinn

Sent til Efnamóttökunnar ea á
söfnunarstö

Leibeinandi

Kennaramenntun

23. Hvaa menntun hefur
efnafræikennarinn?
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Frekar
léleg

Viunandi

Gó

Viauki II
Stutt yfirlit yfir lög og reglur sem gilda um efni og efnavörur, merkingar eirra,
astöu til a geyma og nota au.
Lög nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni.
Í essum lögum er lagasto fyrir reglugerir um merkingar, umbúir og
geymslu hættulegra efna og efnavara. Einnig er kvei á um a eir sem nota a
staaldri eiturefni vi vinnu sína skuli hafa eiturefnaleyfi. Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 5
gr. urfa kennarar vi framhaldsskóla ekki eiturefnaleyfi vegna notkunar vi kennslu,
en slíkt leyfi urfa grunnskólakennarar. Varandi eftirlit á fer Vinnueftirlit ríkisins
me eftirlit er lítur a starfsumhverfi kennara en Heilbrigiseftirlit sveitarfélaga me
eftirlit er lítur a öryggi nemenda.
Regluger nr. 236/1990, um flokkun , merkingu og mefer eiturefna,
hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.
Reglugerin tiltekur flokkun og merkingu efna og efnavara, og henni fylgir listi
me efnaheitum og hvernig au flokkast og merkjast, hvaa varnaarmerki skuli
notu og hvaa hættu- og/ea varnaarsetningar eiga vi. Einnig er kvei á um
umbúir og ger merkimia. Ef efni flokkast samkvæmt reglugerinni skulu
merkingar vera á íslensku.
Regluger nr. 1027/2005, um öryggisblö.
Reglugerin kveur á um a öryggisblö eigi a liggja fyrir me
varnaarmerktum vörum, sem notaar eru í atvinnuskyni. Öryggisblöin eru í 16
lium ar sem fram kemur m.a. hvers konar efni er um a ræa, hvaa hætta getur
stafa af eim og hva ber a gera til a forast hættu vegna mehöndlunar
efnavörunnar. Einnig kemur fram til hvaa agera skuli gripi ef hættu beri a
höndum, sem og leibeiningar um förgun efnanna. Framleiandi, innflytjandi,
seljandi ea dreifingaraili skulu afhenda öryggisblö me seldum efnum.
Öryggisblöin skulu vera á íslensku
Lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Markmi laganna er a búa landsmönnum heilnæm skilyri og vernda au gildi
sem felast í heilnæmu og ómenguu umhverfi. au taka til hollustuverndar,
mengunareftirlits, vöktunar, tengdra rannsókna og fræslu um essi mál.
Regluger nr. 941/2002, um hollustuhætti.
Reglugerin gildir um framkvæmd hollustuverndar og heilbrigiseftirlits
samkvæmt ákvæum laga nr. 7/1998. ar kemur fram a húsnæi skal í samræmi vi
eli starfseminnar fullnægja almennum skilyrum um rmi, birtu, upphitun og
loftræsingu og a öll hættuleg efni og tæki eins og ræstiefni, lyf, málningarvörur og
hættuleg ea oddhvöss tæki skulu geymd ar sem börn ná ekki til svo sem í læstum
lyfja- ea efnaskápum ea í annars konar læstri hirslu.
Regluger nr. 806/1999, um spilliefni.
Reglugerin segir til um mehöndlun og förgun spilliefna og kveur á um a
öllum spilliefnum skuli skila til viurkenndrar móttökustövar.
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Lög nr. 55/2003, um mehöndlun úrgangs.
Markmi laga essara er a stula a ví a mehöndlun úrgangs valdi sem
minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfi og mengi ekki vatn, jarveg né
andrúmsloft, svo og a draga úr hættu sem förgun úrgangs getur haft á heilsu manna
og dra. Jafnframt er a markmi laganna a dregi veri skipulega úr myndun
úrgangsefna eftir ví sem unnt er. eim úrgangi sem myndast veri komi í
endurnotkun og endurntingu og nausynlegri förgun úrgangs hátta annig a hann
nái jafnvægi vi umhverfi sitt á sem skemmstum tíma.
Lög nr. 46/1980, um abúna, hollustuhætti og öryggi á vinnustöum.
Me lögum essum er leitast vi, a tryggja öruggt og heilsusamlegt
starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi vi félagslega og tæknilega róun í
jófélaginu. Í essum lögum er a finna lagasto fyrir reglugerir er vara
vinnuvernd.
Regluger nr. 553/2004, um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af
völdum efna á vinnustöum.
Reglugerin kveur á um a hættuleg efni eigi a geyma í læstum og loftræstum
geymslum, hvort sem er í skáp ea sérstöku efnaherbergi. Jafnframt tekur hún á
vinnutilhögun ar sem unni er me hættuleg efni. Atvinnurekandi á a sjá til ess a
öryggisblö séu til staar á vinnusta.
Reglur nr. 581/1995, um húsnæi vinnustaa.
Reglurnar kvea á um a innanhússtörf, sem valda óhollustu, loftmengun,
eldfimri ea sprengifimri loftblöndu, skulu aeins framkvæmd ar sem unnt er a
hreinsa lofti ea loftræsta annig a mengaa lofti sé soga burt frá eim sta sem
a myndast og til ess sé a a berist ekki inn í vinnurmi aftur.
Reglur nr. 154/1999, um mengunarmörk og agerir til a draga úr mengun á
vinnustöum.
Reglurnar kvea á um a vinnu skuli skipuleggja og framkvæma annig a
mengun sé eins lítil og kostur er. Mengun í andrúmslofti starfsmanna skal ekki fara
yfir mengunarmörk sem gefin eru upp í mengunarmarkaskrá.
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