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Rutin för kemikaliehantering 

Diös arbetar för att de minst hälso- och miljöfarliga produkterna används i förvaltningen 

och där det är möjligt, ersätter produkter mot alternativ som anses mindre farliga. 

 

 

 

 

 

Rutin upprättad av; 

Nora Lundblad, Miljösamordnare 

 

 
 
 
 
 

• Vid inköp av produkter i förvaltningen som innehåller hälso- eller miljöfarliga kemikalier 

finns en särskild framtagen produktlista hos Ahlsell som ska följas vid alla planerade 

inköp. Listan uppdateras och revideras efter behov och önskemål av förvaltningen 

tillsammans med miljösamordnare. 

 

• Produkterna ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs, är svåråtkomliga för 

barn och väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras.  

 

• Alla produkter som används ska finnas i ett kemikalieregister tillsammans med 

säkerhetsdatablad. Diös hanterar register och säkerhetsdatabladen digitalt via systemet 

EcoOnline (webb och app) samt i pappersform i en pärm på varje Diös kontor.  

 

• Vid akuta inköp som gör avsteg från produktlistan ansvarar den som gör inköpet för att 

säkerhetsdatabladet finns med. 
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Gemensam produktlista 
Alla produkter som används i förvaltningen hos Diös och som innehåller hälso- eller miljöfarliga 

kemikalier köps in via en specifikt framtagen produktlista hos Ahlsell.  

Produktlistan är gemensam för alla affärsenheter och gäller för alla Diös egna fastighetstekniker. 

Produkterna är utvalda med utgångspunkt från vilken funktion som behövs, vilket är ett led i att 

minska antalet produkter som köps in och används.  

De produkter som används ska vara väl motiverade för användning samt ha en så låg hälso- och 

miljörisk som möjligt. För att kontrollera produkternas hälso- och miljörisker eftersträvar Diös 

att samtliga produkter som används ska finnas upptagna i BASTA. Finns produkterna upptagna i 

BASTA innebär det att de inte innehåller några utfasnings- och riskminskningsämnen. 

Miljösamordnare ansvarar för att tillsammans med Ahlsell successivt ersätta, där det är möjligt, 

produkter i produktlistan med alternativ som finns upptagna i BASTA. 

 

Inköp av produkter med kemikalier 

Diös arbetar för att minimera antalet och mängden hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 

som används i förvaltningen. Detta görs dels genom den gemensamma produktlistan och dels via 

planerade webbinköp hos Ahlsell.  

I inloggat läge hos Ahlsell finns produktlistan som gäller och inköp görs endast från denna lista.  

 

 

 

Hantering och förvaring 

Produkterna ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs, är svåråtkomliga för barn och 

väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras.  

Den person inom Diös som använder produkterna ansvarar för att säkerställa att de förvaras 

säkert, och vid behov i ett utrymme som är välventilerat.  

Vid användning och hantering av produkterna ska personlig skyddsutrustning användas vid 

behov. Den föreslagna skyddsutrustningen hittas tillsammans med produktlistan. 

  Alla produkter ska förvaras och hanteras medvetet och säkert! 

Nödvändig skyddsutrustning ska användas vid behov.  

 

Alla nya inköp av kemiska produkter sker via webbshopen i Ahlsell efter 1 mars 2019.  
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Register & Säkerhetsdatablad 

Enligt arbetsmiljölagen (AFS 2014:43) ska varje arbetsplats ha ett kemikalieregister över alla 

hälso-, miljö- och brandfarliga produkter med farosymboler som finns på arbetsplatsen. Registret 

ska ge information för de anställda om vilka produkter som används, vilken mängd som används, 

hur de ska hanteras samt deras farlighet.  

Till varje farlig kemisk produkt som används ska ett säkerhetsdatablad finnas tillgängligt. 

SDB innehåller bland annat uppgifter om riskerna med produkten, hur man ska skydda sig och 

om det finns några särskilda regler som gäller för produkten eller ämnen som ingår i produkten. 

 

 

 

 

 

Uppdatering och uppföljning 

Produktlistan och kemikalieregistret ska ses över årligen och uppdateras vid behov. Vid utbyte av 

produkt eller att en ny produkt tillkommer ska dessa föras in i kemikalieregistret och pärmen med 

säkerhetsdatablad uppdateras. Miljösamordnare ansvarar för att det sker.  

Under 2019, som är startåret för den gemensamma produktlistan och inköp via Ahlsell sker 

löpande uppföljning med alla affärsenheter för att utvärdera produkterna och göra eventuella 

ändringar. Miljösamordnare ansvarar för att uppföljningen sker.  

 

 

Diös hanterar kemikalieregistret och säkerhetsdatabladen digitalt via systemet EcoOnline (webb 

och app) samt i pappersform i en pärm på varje Diös kontor. Miljösamordnare administrerar 

EcoOnline. 

 

 

Inga nya produkter får köpas in utan kontakt med miljösamordnare!  

Akuta avsteg får göras i samspråk med teknisk förvaltare. 

 

 


