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Hantering av kemiska produkter 

Hanterar och förvarar du kemikalier på ett säkert sätt, skyddar du såväl 
människor som miljö från risken att skadas av farliga ämnen. 

 
Krav på skyddsåtgärder 
De krav på skyddsåtgärder som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ställer 
på miljöfarliga verksamheter, utgår från miljöbalkens andra kapitel om allmänna 
hänsynsregler (1998:808). Hänsynsreglerna ska alla verksamheter följa.  
 
Förvara kemikalier rätt 
Kemikalier ska du förvara på hårdgjorda ytor. Flytande kemikalier ska du förvara på 
både hårdgjord och invallad yta. Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att 
samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter 
som är aktuella. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plast eller plåt.  
 

 Invallningen ska rymma volymen av den största behållaren plus 
10 % av övrig lagrad volym.  
 

 Regnskydd eller tak ska finnas om kemikalier förvaras utomhus 
så att invallningen inte fylls med vatten.  
 

 En lokal utan golvavlopp kan fungera som förrådsrum för 
kemikalier om golvet är tätt och beständigt, samt om trösklarna 
är förhöjda eller golvet nedsänkt.  
 

 Kemikalier som kan reagera med varandra ska inte förvaras inom 
samma invallning. Det gäller även för andra produkter som av 
andra anledningar är olämpliga att förvaras tillsammans. 
 

 Information om hantering och förvaring av produkten hittar du i 
säkerhetsbladet.  
 

 Påkörningsskydd ska finnas där behållarna riskerar att skadas av 
fordon eller liknande. 
 

 Cisterner omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd 
mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 
vätskor och har särskilda krav på förvaring.  

 
Handlingsplan för att åtgärda spill och läckage 
Om spill eller läckage trots allt inträffar är det viktigt att du agerar snabbt och rätt 
för att minska skadeverkningarna. Därför bör du ha en handlingsplan med rutiner 
för åtgärder om olyckan inträffar.  
 
Saneringsutrustning 
Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och omhänderta spill eller läckage 
ska finnas lätt tillgängligt i anslutning till utrymmen där kemikalierna hanteras. 
Saneringsmedel som använts vid spill eller läckage hanterar du som farligt avfall. 
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Säkerhetsdatablad 

Du som är verksamhetsutövare ska ha kunskap om hur farliga de kemikalier som 
används i verksamheten är. Den information som behövs för att kunna hantera en 
kemisk produkt så att vare sig människors eller djurs hälsa eller miljön skadas, hittar 
du i säkerhetsdatabladen. 
 
Fråga alltid efter säkerhetsdatablad när du köper miljö- och hälsofarliga produkter. 
Leverantören är skyldig att lämna information om produkten till kunderna. 
Säkerhetsdatabladen uppdateras regelbundet och ska hållas tillgängliga för alla 
personer i verksamheten som hanterar produkterna. 
 

Val av kemikalie 
Inför inköpet av en kemisk produkt ska du överväga om det finns en mer 
miljövänlig och mindre hälsoskadlig produkt eller metod att välja (miljöbalkens 
produktvalsprincip och principen om bästa möjliga teknik). 
 
Gå regelbundet igenom dina kemiska produkter för att se om alla används och 
verkligen behövs. På så sätt undviker du onödig hantering av kemikalier.  
 
I Kemikalieinspektionens PRIO-databas, www.kemi.se, finns hjälp att bedöma vilka 
kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

För mer information  
 

 Miljöbalken (2 och 14 kap) 

 Kemikalieinspektionens 
hemsida: www.kemi.se 

 Naturvårdsverkets hemsida: 
www.naturvardsverket.se 
 
 

 

http://www.naturvardsverket.se/

