
Kemiska produkter

Det är viktigt att ni regelbundet bedömer riskerna med 
hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning 
inom företaget. All personal som hanterar kemikalier 
och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs och 
tillgång till tydliga instruktioner.

De allmänna hänsynsreglerna
De allmänna hänsynsreglerna är en del av miljöbalken. De 
ställer bland annat följande krav på den som är verksam-
hetsutövare:

• Ni ska ha tillräcklig kunskap om verksamheten för att 
kunna minimera riskerna för att skada hälsa och miljö 
(Kunskapskravet).

• Ni ska, så långt det är möjligt, välja de kemiska pro-
dukter som ger minst påverkan på hälsa och miljö 
(Produktvalsprincipen).

• Ni ska alltid ta det säkra före det osäkra, och därför 
vidta de försiktighetmått och säkerhetsåtgärder som 
behövs för att minimera riskerna för att skada hälsa 
och miljö (Försiktighetsprincipen).

För att leva upp till hänsynsreglerna bör ni alltid sträva 
efter att byta ut kemiska produkter mot mindre farliga 
produkter, och att inte använda mer kemiska produkter 
än vad som verkligen behövs. Miljöförvaltningen har tagit 
fram material för vägledning i det arbetet, som ni hittar på 
stadens webbplats.

Förvaring
Förvara era kemikalier där de utgör minsta möjliga risk 
för människors hälsa och miljö. Cisterner, fat och andra 
behållare ska vara stadigt uppställda. Om det finns risk att 
de kan bli påkörda behöver du ordna någon form av skydd 
för att undvika detta.
 
Förvara alltid kemikalier väl skilt från livsmedel, foder och 
andra produkter som ska ätas eller drickas.
 
Förvara inte kemikalier som kan reagera med varandra, 
eller som av andra skäl är olämpliga att förvara tillsam-
mans, i samma förråd eller inom samma invallning. 
 
Förvara inte kemikalier i närheten av dag- eller spill-
vattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande. 
 
För behållare med flytande kemikalier och flytande avfall 
bör ni ha sekundära skydd, det vill säga en anordning som 
fångar upp vätska om en behållare går sönder, välter eller 
börjar läcka. Det sekundära skyddet ska rymma minst den 
största behållarens volym plus minst 10 procent av even-
tuell ytterligare behållares volym. Påfyllningsrör, ventiler 
och slangar bör vara placerade innanför det sekundära 
skyddet. 

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att kemikalier och farligt avfall 
hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på 
människors hälsa eller miljön. Och det räcker inte med tekniska skyddsåtgärder.
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Skyddet ska bestå av tätt material som är beständigt mot 
de kemiska produkter som hanteras. Det kan vara en in-
vallning, ett uppsamlingskärl, ett skåp med kanter eller ett 
golv utan golvbrunn och med tröskel. En dubbelmantlad 
cistern anses ha ett sekundärt skydd.  Vid förvaring utom-
hus behövs ett sekundärt skydd med tak, för att undvika 
att skyddet fylls med regnvatten.

Säkerhetsåtgärder
Där ni kan förvänta er spill och läckage behöver ni ordna 
någon form av skydd, till exempel droppskydd, spillplåtar 
eller uppsamlingskärl. Utforma underlaget så att spill 
kan stoppas och samlas upp innan det når till brunnar 
eller omgivande mark. Förvara utrustning för att ta hand 
om spill i närheten av platsen där ni hanterar kemiska 
produkter. Lämplig utrustning är absorberande material, 
skyffel och ett kärl för uppsamling. Hantera använt absor-
beringsmedel som farligt avfall eller vanligt avfall, beroen-
de på vad som har spillts. 

Vattenskyddsområde
Om ni hanterar kemikalier inom vattenskyddsområde 
behöver ni kontrollera vilka extra krav som finns i om-
rådets skyddsföreskrifter. Förvaring av mer än 250 liter 
brandfarlig vätska ska alltid ha sekundärt skydd inom 
vattenskyddsområde. 

Inom Helsingborgs kommun finns tre vattenskyddsom-
råden: Örbyfältet, Örbyverkets bergrundvattentäkt och 
Ramlösa Hälsobrunns grundvattentäkt. Läs mer om dessa 
på: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/.

Märkning och säkerhetsdatablad
Det finns kemiska produkter som måste märkas på grund 
av sina miljö- eller hälsofarliga egenskaper (de är märk-
ningspliktiga). Produkterna är då märkta med farosym-
bol/faropiktogram och riskfras/faroangivelse. Ni har 
rätt att få ett säkerhetsdatablad från leverantören när ni 
köper en märkningspliktig produkt. Säkerhetsdatabladet 
innehåller viktig information kring risker, vilken skydds-
utrustning som behövs, vad ni ska göra om det händer en 
olycka med produkten och hur ni ska ta hand om rester 
och tomma förpackningar. Det är viktigt att regelbundet 
gå igenom och kontrollera om några säkerhetsdatablad 
har uppdaterats av leverantören och därför behöver bytas 
ut – de bör inte vara äldre än tre år.

Alla som hanterar kemiska produkter ska ha enkel tillgång 
till säkerhetsdatablad i anslutning till användningen av 
produkterna. (Om en del av personalen inte förstår svens-
ka kan det vara lämpligt att säkerhetsdatabladen även 
finns på ett språk som personalen kan förstå.)

Om ni häller över kemiska produkter till en annan behål-
lare än originalförpackningen behöver ni märka den nya 
behållaren med uppgifter om vad den innehåller och vilka 
risker som finns med produkten. 
 
Kemikalieförteckning
Om ni driver en anmälnings- eller tillståndspliktig verks-
samhet ska ni ha en förteckning över de kemiska produk-
ter som hanteras i verksamheten. Även andra verksamhe-
ter har stor nytta av en sådan förteckning. Genom att fylla 
i en kemikalieförteckning får ni kunskap om de kemikalier 
som används i verksamheten. Ni får även en överblick 
över hur farliga de är och hur de påverkar människors 
hälsa och miljön.

Gör en förteckning över alla de märkningspliktiga kemis-
ka produkter som används i verksamheten, inklusive de 
produkter som era eventuella entreprenörer använder. 
Utse en ansvarig person med rätt kompetens för att sköta 
dokumentationen, och gå igenom och uppdatera kemi-
kalieförteckningen regelbundet. Rensa ut produkter som 
inte längre används. Tänk på att rester av många produk-
ter ska hanteras som farligt avfall.

I kemikalieförteckningen ska minst följande uppgifter 
finnas med:
• Produktens namn
• Användningsområde/funktion
• Vilka mängder som hanteras, till exempel årlig för-

brukning eller den maximala mängd som lagras på 
företaget

• Information om produktens hälso- och miljöskadlig-
het

• Produktens klassificering med avseende på hälso- 
och/eller miljöfarlighet.

Cisterner
Miljöförvaltningen i Helsingborg har tagit fram ett separat 
informationsblad för cisterner. Ni hittar det på stadens 
webbplats. 

Brandfarlig vara
Om ni hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större 
mängder kan ni behöva tillstånd från räddningstjänsten. 
Räddningstjänsten utövar tillsyn över brandfarliga gaser 
och vätskor som kräver tillstånd. Innan anläggningen tas 
i bruk gör räddningstjänsten en avsyning. De kontrollerar 
då att cisternen är besiktigad och godkänd av ackredite-
rat kontrollorgan. Kontakta räddningstjänsten om ni har 
frågor kring tillstånd för brandfarlig gas eller vätska.
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Regler för särskilda produkttyper
Om ni hanterar och/eller säljer särskilt farliga kemiska 
produkter kan ni behöva tillstånd från länsstyreslen, läs 
mer på deras webbplats. Det finns även särskilda regel-
verk kring till exempel kosmetiska produkter, läkemedel 
och hantering av bekämpningsmedel. 

Om olyckan är framme…
Om olyckan är framme, trots skyddsåtgärder, är det 
viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort 
som möjligt. Ni kan valla in utsläppet med olika typer av 
”avgränsare”. Sådana finns i både täta och sugande ma-
terial. Ni kan också tillverka egna genom att till exempel 
fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når 
dag- eller spillvattenbrunnar kan ni täcka brunnarna med 
tättingar, täta polymerdukar eller liknande som ger ett 
tillfälligt skydd. 

För att samla upp ett utsläpp kan ni använda absorptions-
medel i lösvikt eller i form av mattor. Om inget särskilt 
medel finns tillgängligt kan ni använda sågspån, sand eller 
jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras 
som farligt avfall. Det är viktigt att sanera snabbt i sam-
band med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas 
redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt 
och personalen måste veta var det finns och hur det ska 
användas. 

Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggna-
den blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön ska ni genast 
underrätta miljöförvaltningen. 

Skulle ett utsläpp nå dag- eller spillvattennätet ska ni 
dessutom informera NSVA.

Lagstiftning
• Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll: notisum.se 
• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) 

om kemiska produkter och biotekniska organismer: 
kemi.se

• Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av 
brandfarliga vätskor: naturvardsverket.se

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps före-
skrifter (MSBFS 2011:8) om cisterner och rörledning-
ar för brandfarliga vätskor: msb.se
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