Riskbedömning av
kemikalier
HSE & Quality

Varje användare av kemiska produkter har ett ansvar enligt
lag att bedöma vilka risker användningen kan medföra
Kemiska arbetsmiljörisker
Lagen föreskriver att varje arbetsgivare och organisation skall identifiera de kemiska riskkällor som finns inom den egna verksamheten. Varje
riskkälla skall identifieras samt bedömas med avseende på arbetsmiljö och yttre miljö. Varken egen personal eller andra intressenter får
utsättas för kemiska hälsorisker, ej heller den yttre miljön får påverkas. Arbetsgivaren skall vidta åtgärder nödvändiga för att eliminera/
minimera påverkan på inre/yttre miljö. Det skall t.ex. framgå (dokumenterat) hur kemiska produkter ska hanteras, används och förvaras på
en arbetsplats, samt vilka skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning som erfordras.
DEKRA HSE & Quality har expertis med lång erfarenhet inom området. Vi hjälper våra kunder med att identifiera lagkrav, genomföra
riskbedömningar, ta fram kemikalieregister samt implementera rutiner för en systematisk hantering av kemikalier - som lagen föreskriver.
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Vi hjälper våra kunder att höja säkerheten på sina anläggningar, verkstäder och kontor!

Medicinska kontroller och utbildning:

DEKRA genomför:

Vissa kemikaler påverkar andra områden och gör din personal mer
känslig för buller eller ställer ett högre krav på medicinska
kontroller och exponeringsmätningar. Sådana ämnen är t.ex. styren
och härdplaster, som också ställer krav på utbildning av personal
och arbetsledare.
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Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och
omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och
organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen
och vidta åtgärder. AFS 2011:19, 5 §
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Undersökning och riskbedömning utifrån verksamhet
Exponeringsmätningar utifrån riskbedömning
Förslag till åtgärder enligt ”åtgärdstrappan”
Riskanalys vid tillfälliga arbeten, t.ex. olika inträde
Kemikaliehanteringsinstruktioner
Avfallshantering och nödlägesrutiner
ADR-utbildning för transport av farligt gods
Utbildning i härdplaster/allergiframkallande kemiska produkter
innan leverans
> Implementering av en systematisk kemikaliehantering
DEKRA - Global partner for a safe world
DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende
besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och
är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 44 000
medarbetare i 60 länder.

