KEMIKALIEFÖRTECKNING
År:

Företag

Fastighetsbeteckning

Kemikalier
Produktnamn

Reg nr

Användningsområde

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Förbrukad
mängd
per år

Verksamt ämne

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Klassificering enligt
CLP och KIFS 2005:71

Produktens riskfraser
och faroangivelser

Övrigt

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Information
Produktnamn Handelsnamnet som står på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet. Exempel: Jablo
Reg nr Ett fyrsiffrigt registreringsnummer som finns angivet på förpackningen eller säkerhetsdatabladet. Exempel: 4972
Användningsområde Ange vad kemikalien används till. Exempel: Ogräsmedel
Förbrukad mängd per år Skriv den totala årsförbrukningen av kemikalien (kg eller liter per år). Exempel: 7,5 liter
Verksamt ämne I produkten ingående ämnen eller aktiva substanser, enligt säkerhetsdatablad. Exempel: Glyfosat
Klassificering enligt CLP (EU-förordning) eller KIFS (Kemikalieinspektionen) Exempel: Varning, Allvarlig ögonskada eller ögonirritation - kat 2, H319 –
orsakar allvarlig ögonirritation
Produktens riskfraser och faroangivelser Exempel: Orsakar allvarlig ögonirritation, Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön
Övrigt Annan väsentlig information om produkt. Exempel: Villkorad användning, produkt godkänd t o m 181231

Lagrum
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära
risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna:
1. Produkten eller organismens namn,
2. omfattning och användning av produkten eller organismen,
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.
Miljöbalkens 2 kap, Allmänna hänsynsregler mm
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer
som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk
organism. Lag (2006:1014).
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