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Riktlinjer kemiska produkter
Allmänt

Tillstånd

Dessa riktlinjer finns för att minska miljöpåverkan
från kemiska produkter samt tillgodose de lagkrav
som finns i bl. a. Miljöbalkens 2 kapitel, Miljöbalken 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska
organismer, CLP-förordningen.

Krav på tillstånd för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter samt yrkesmässig
import av livsfarliga kemiska produkter från länder
som inte är med i EU. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. I begreppet "Särskilt farliga produkter" ingår
alla produkter som är märkta med en dödskalle
samt produkter som har frätsymbol tillsammans
med riskfrasen "Starkt frätande" på etiketten.

Se https://www.kemi.se/global/faktablad/faktabladclp.pdf

Inköp av kemiska produkter –
svenska leverantörer
1.

2.

3.

Beställaren ska innan produkten tas i bruk ha
iakttagit den s.k. produktvalsprincipen, dvs.
jämfört aktuell produkt med minst ytterligare
en likvärdig produkt och välja den som ur
funktions-, kostnads- och miljö/säkerhetssynpunkt har bäst egenskaper
Beställaren ska ta fram säkerhetsdatablad för
aktuell produkt. Säkerhetsdatabladen skall vara
på svenska och med 16 punkter. Om möjligt
försök att få säkerhetsdatabladet i digital form
typ pdf eller liknande.

När produkten är vald skall en riskbedömning
genomföras, för att identifiera risker med produkten innan användning sker. Om betydande
risker i detta led identifieras, dokumenteras
hanteringen i särskild instruktion i enlighet
med t.ex. artikel 578 Användning av Epoxi L
285.

Inköp av kemiska produkter –
direktimport
Direktimport av kemiska produkter bör undvikas
pga. av alla formella lagkrav detta medför. Om
ändå direktimport utanför EU land skall ske, kontakta Segelflygets miljöansvarige. För direktimport
inom EU gäller följande tillägg i hanteringen – utöver det som nämnts ovan i ” Inköp av kemiska produkter – svenska leverantörer”.

Anteckningsskyldighet
Den som säljer/tillhandahåller tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar över
•
•
•
•

datum för försäljningen,
produktens namn och volym,
vem som köpt produkten och dennes adress,
om köparen är yrkesmässig eller privat.

Klassificering och märkning
Vid direktimport har vi ansvar för att klassificera
den kemiska produkten utifrån dess inneboende
egenskaper. Om en blandning klassificerats, märkts
och förpackats enligt KIFS 2005:7 och redan
släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015, vilket
innebär att den vid det datumet redan ingår i leverantörskedjan, kan man vänta med att märka om
blandningen enligt CLP fram till och med den 1
juni 2017. Därefter får produkter med märkning enligt äldre regler inte överlåtas. Med klassificeringen
som grund är vi därefter skyldiga att märka produkten med farosymboler, riskfraser och skyddsfraser.

Användning av kemikalier
Märkningsplikt

Produktanmälan

En märkningspliktig kemikalie (dvs. märkt med en
farosymbol, se exempel nedan) skall alltid vara
märkt med handelsnamn, riskfraser, skyddsfraser
och farosymbol. Denna regel gäller även om du
bryter en förpackning och häller över kemikalien i
en ny mer lätthanterlig förpackning. Enda undantaget från märkningsregeln är mycket små mängder (á
la Tippex).

Om mängden av en produkt som förs in under ett år
är 100 kg eller mer ska en produktanmälan göras,
senast 28 februari följande år (www.kemi.se).
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Krav på kemikalieförteckning
En kemikalieförteckning skall finnas för minst
samtliga märkta kemiska produkter. De rubriker
som måste vara med är:
• Produktens namn
• Årliga användningen av produkten
• Information om produktens hälso- och miljöskadlighet
• Produktens klassning med avseende på hälso- eller miljöfarlighet
Kemikalieförteckningen skall hållas aktuell och
spegla aktuell användning och innehav av kemiska
produkter i verksamheten.

Säkerhetsdatablad
Skall finnas på svenska för minst alla märkningspliktiga kemiska produkter som används i verksamheten och uppdateras minst vart tredje år.

Förvaring
Farliga ämnen skall förvaras så att hälso-, miljöoch olycksrisker undviks. Vissa farliga kemiska
produkter som säljs till allmänheten ska ha barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning (märkning för synskadade). Hur förvaringen
skall gå till framgår av säkerhetsdatabladet.

