Exempel på förteckning över kemiska produkter
Ange de råvaror, kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten (7 § förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll).
Produktens namn 1

Mängd/år 2

Användningsområde 3

Hälso- och miljöfarlighet 4

Hälso- och miljöskadlighet 5

1. Handelsnamnet som står på förpackningen eller säkerhetsdatabladet.
2. Förbrukad eller omsatt mängd, vid stora mängder ange även maximalt lagrad eller hanterad mängd med angivande av enhet.
3. Till vad eller i vilket sammanhang som produkten eller organismen används.
4. Klassificeringen - skriv faroklassen t ex giftig, hälsoskadlig, skadlig för vattenorganismer etc.
5. Ange riskfraserna – t ex mycket giftig vid förtäring, cancerogen, allergiframkallande etc., eller annan information om produktens hälso- och miljöskadlighet.

Information
Krav på kemikalieförteckning
Du som har en tillstånds- och anmälningspliktig verksamheter är skyldig att föra en kemikalieförteckning över de produkter som
hanteras i verksamheten (enligt 7 § förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 1998:901). Förteckningen ska innehålla
information om:
1. produktens namn,
2. omfattning och användning av produkten,
3. information om produktens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Du kan läsa om krav på egenkontroll i 26 kap 19 § miljöbalken och i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
Finns det alternativ till kemikalien?
När du tänker köpa en kemisk produkt ska du redan inför inköpet av produkten överväga om det finns en mindre miljö- och
hälsoskadlig produkt eller metod att välja istället (miljöbalkens produktvalsprincip och principen om bästa möjliga teknik). Det är bra
att då och då gå igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och verkligen behövs. På så sätt undviks onödig
hantering av kemikalier.
Lagring och övrig hantering
Det är viktigt att de kemiska produkterna lagras och i övrigt hanteras med försiktighet. Risker för spill och olyckor kan finnas t.ex. vid
mottagning av produkterna, vid interna transporter, vid lagring av produkterna, vid användning av produkten eller vid avlämnande
av farligt avfall.
Tänk på att:
- Du regelbundet bör undersöka risker med hantering av kemikalier. Vidta också åtgärder för att uppnå en säker hantering och
minska riskerna för spill och läckage som förorenar avlopp och omgivning.
- Vid användning är det en fördel om produkten hanteras i originalförpackningen, där information om dess farlighet och skadlighet
framgår. Om ompackning ändå behöver göras ska det framgå tydligt av behållaren vad den innehåller. De som hanterar
produkten ska kunna få tillräcklig information för att göra detta på rätt sätt.
- Överblivna kemikalier ska hanteras som ett avfall (ofta farligt avfall) och inte hällas ut i avloppet, på marken eller dylikt.
- Du bör ha en uppdaterad samling av säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras i verksamheten. Informationen i bladen
kan behövas för att få kunskap om produkterna.

Mer information finns på www.kristianstad.se samt i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens informationsblad ”Råd om hantering
av kemiska produkter”.

