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FÖRETAGENS HANTERING OCH  
LAGRING AV KEMIKALIER 

All hantering och förvaring av kemiska produkter ska ske på ett så bra sätt som 
möjligt för hälsan och miljön. 

Vilken lagstiftning gäller? 

Alla som gör något som kan få inverkan på människors hälsa eller miljön måste följa 
de allmänna hänsynsreglerna (2 kap i miljöbalken).  

Eftersom lagstiftningen ändras kontinuerligt är det viktigt att verksamhetsutövaren 
aktivt söker efter eventuella ändringar. Du hittar alla lagar och regler på 
www.notisum.se. Detta innebär bl.a. att man är skyldig att vidta skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått redan när det finns risk för negativ påverkan. Ett exempel är 
att man vid val av kemiska produkter ska välja sådana som är minst skadliga för 
miljön. Regler om märkning och försäljning av kemikalier finns i Kemikalie-
inspektionens föreskrifter (se vidare www.kemi.se). 

Hur ska kemikalier förvaras och hanteras? 

 Vid användning av kemikalier är du skyldig att skaffa dig kunskap om 
produkten för att minska risken för skador på människor och miljön. 

 Kemikalier ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

 Flytande kemikalier ska förvaras inom tät invallning. Förrådsrummet kan i vissa 
fall fungera som invallning, under förutsättning att det saknar golvavlopp och 
har förhöjd eller nedsänkt tröskel. 

 Vid utomhusförvaring av kemikalier ska de placeras på tät hårdgjord yta. 
Kemikalier ska vara nederbördsskyddade. Förvaringsplats för flytande 
kemikalier ska dessutom förses med invallning.  

 Frostkänsliga kemikalier ska förvaras inomhus. 

 Invallning av kemikalier ska inrymma den största behållarens volym + 10 % av 
övriga behållares volym. 

 

 

http://www.notisum.se/
http://www.kemi.se/
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 Alla förpackningar ska vara märkta med innehåll. 
 

 Där risk för påkörning finns ska påkörningsskydd alltid anordnas. 
 

 Kemikalier som kan reagera kemiskt med varandra eller av andra skäl är 
olämpliga att förvara ihop, ska hållas åtskilda och inte finnas i samma förråd 
samma invallning eller inom samma uppsamlingstank. 
 

 Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för dem  
som hanterar kemikalier. 

 

Om olyckan är framme? 
 När ett läckage eller spill av kemikalier upptäcks är det viktigt att agera snabbt 

och rätt för att minska skadeverkningarna på miljön. Inom företaget ska det 
finnas en handlingsplan med rutiner och ansvarsfördelning för åtgärder vid en 
sådan situation. Det ska till exempel finnas olika absorptionsmedel som alla 
som jobbar på företaget vet hur de ska användas och var det finns. Glöm inte 
att använt absorptionsmaterial klassas som farligt avfall och ska hanteras som 
sådant. Se informationsbladet gällande Farligt avfall. 
 

 Inträffar en händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller 
miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta räddningstjänsten 
samt bygg och miljö Sala-Heby om detta. Om avloppsvatten riskerar att 
påverkas vid händelsen ska en anmälan även ske till ansvarig för 
reningsverket. 
 

Vid frågor kontakta:  
Bygg- och miljö Sala-Heby  
Tfn 0224-74 70 00 
e-post byggmiljo@sala.se 
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Informationsruta! 

Informationsblad om Farligt avfall finns på hemsidan www.sala.se  
 
Lästips 
Miljöbalken SFS 1998:808 
”Egenkontroll – en fortlöpande process”, Naturvårdsverket Handbok 2001:3 
 
Webbtips 
www.naturvardsverket.se (Naturvårdsverket: lagstiftning, regler och vägledning) 
www.kemi.se (Kemikalieinspektionen: om regelverket kring kemiska produkter).  
www.notisum.se (lagar, förarbeten, myndighetsnormer, rättsfall, europarätt mm) 

mailto:byggmiljo@sala.se
http://www.notisum.se/

