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Säker kemikaliehantering 

– i din verksamhet 
 
 Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier 
hanteras på ett säkert sätt. Det innebär att kemikalier ska 
hanteras och förvaras på ett sådant sätt att det inte finns 
någon risk för att läckage når golvavlopp, dag- och 
grundvatten, vattendrag eller mark. 
 
Grundläggande skyddsåtgärder vid hantering och 
förvaring av kemikalier  
 
� Använd förvaringskärl i ett material som håller för kemikalien. Kärlet kan behöva 
förses med lock eller annan anslutning för att förhindra avdunstning till luft.  

� Förvaringskärlet ska vara märkt med vad det innehåller. Det förhindrar förväxling 
och gör att rätt åtgärd kan vidtas vid en eventuell olycka.  

� Lagra inte dina kemikalier i närheten av dag-eller spillvattenbrunnar, diken, 
vattendrag och liknande.  

� Finns det risk för påkörning? Se då till att ordna någon form av påkörningsskydd.  

� Underlaget ska vara tätt och stå emot de kemikalier du förvarar.  

� En invallning ska normalt rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 
procent av maximalt lagrad volym. Invallningar utomhus ska nederbördsskyddas.  

� Om du har ett särskilt förråd avsett för lagring av kemikalier i flytande form ska 
förrådets invallning normalt rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 
procent av den totala volymen som maximalt lagras inom invallningen. 
Dörröppningen ska ha en tillräckligt hög tröskel och väggarna ska vara täta mot 
golvet. Det får inte finnas golvbrunnar som är anslutna till dag- eller spillvattennätet i 
kemikalieförrådet.  

� En oljeavskiljare är konstruerad för att fånga upp vissa typer av oljehaltigt 
spillvatten. En oljeavskiljare efter en golvbrunn är därför olämplig som 
skyddsanordning för att hindra utsläpp till avloppet av kemikalier som inte är oljor. 
Invallning av kemikalier krävs därför ändå.  
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� Kemikalier som kan reagera häftigt med varandra bör lagras väl skilda från 
varandra.  

� Det ska finnas absorptionsmedel till hands för att snabbt kunna suga upp 
eventuella spill och läckage. Använt absorptionsmedel ska hanteras som farligt avfall.  

� Säkerhetsdatablad ska finnas för alla kemiska produkter som hanteras i 
verksamheten och de ska vara lättillgängliga för alla och aktuella (inte äldre än 3 år).  

� Går det att byta ut kemikalierna mot andra kemikalier som är mindre farliga? 
Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken ska kemiska produkter ersättas med 
mindre farliga om det är möjligt. 
 
Underrätta vid spill & utsläpp  
Kontakta skyndsamt miljöavdelningen på kommunen om det sker spill eller läckage 
så att mark, vatten eller byggnad förorenas på ett sådant sätt som kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 


