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BEK. om embedslægeinstitutionernes virksomhed (BEK. 

nr. 1129 af 13-12-2006)

 Miljømæssige og hygiejniske forhold (kapitel 3, § 8 + 9)

 Embedslægeinstitutionen rådgiver de myndigheder, der 
varetager lovgivningen om 

miljøbeskyttelse, jordforurening, vandindvinding, vandforsyning

fødevarer, bygninger, boligtilsyn, fysisk planlægning

 Embedslægeinstitutionen orienterer den lokale
arbejdstilsynskreds om sundhedsskadelige forhold i 
arbejdsmiljøet, der kommer til institutionens kendskab og 
undersøger mistænkte ophobninger af sygdomstilfælde

Hepatitis B i børneinstiutioner

Legionella i virksomheder

MRSA i landbruget



Forurenende virksomheder (Kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven)

 Embedslægerne

 yder sundhedsfaglig rådgivning og kan anke afgørelser vedr. 
kap. 3 (beskyttelse af jord og grundvand), 4 (beskyttelse af 
overflade vand)  og 5 (forurenende virksomheder):

 Relevante sundhedsmæssige påvirkninger

 Udledning til luft

 Spildevand

 Støj 

 Vibrationer

 Lugt

 Virksomhedens

 placering i forhold til boliger, institutioner 

 kerneydelse, råstofanvendelse, affaldsprodukter



Vandforsyning

 Mikrobiologiske og kemiske forureninger
Sprøjtemiddelrester i vandforsyninger (enkeltvandsforsyninger)
Nitratforureninger og bakterielle forureninger i (mindre) vandforsyninger
Kemiske forureninger, f.eks. arsen og nitrit i vandværksvand

Embedslægens opgaver

 Udstikke retningslinier for 
anvendelsesbegrænsninger og 
forholdsregler i konkrete sager

 Udstikke generelle retningslinier for 
håndtering af forskellige 
problemstillinger, f.eks. nitrat





Seest – katastrofen 2004

 Akut vurdering af risici ved kontakt 
med nedfald – kunne intakte huse 
anvendes?

 Hvorledes skulle rensning af huse 
og indbo foregå?

 Forholdsregler mod 
langtidskonsekvenser



Embedslægens opgaver på skadested

Rådgiver om håndtering af udsatte personer på 
skadestedet og omkringboende, f.eks. ved store 
brande, kemiske uheld og mistanke om 
biologiske terrorhændelser.

Afgrænser udsat personkreds og informerer om 
forholdsregler

Rådgivningen foregår i samarbejde med giftlinien 
og kemisk beredskab.
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Boliger (Lov om byfornyelse og udvikling af byer nr. 132 af 

05/02/2010)

 Alle beboelses og opholdsrum skal: (Kapitel 9, § 75, Stk. 3)

 yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, 
varme og støj

 have fyldestgørende adgang for dagslys

 mulighed for tilstrækkelig opvarmning

 et eller flere oplukkelige vinduer

 have et tilfredsstillende indeklima

 må ikke være sundhedsfarlig eller brandfarlige



Skimmelsvamp og renserier (TCE)



Behandlende læger:

Undersøgelse, behandling og rådgivning af patient. 

Resultat af eksponeringsvurdering i:       

- arbejdsmiljø                -ejerbolig             -lejebolig          - boligkomplekser     - institutioner (børn)
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Bud på samarbejdsmuligheder

 Indeklima området

 kortlægning af helbredsproblemer i relation til 
eksponering

 Eksponeringsvurdering ved ulykker mm

 Eksponeringsforhold, som klinikkerne får 
kendskab til og som embedslægerne bør vide?
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