
Kemikalie- 
hantering inom 
Skellefteå Kraft



Högt ställda miljömål
En ren och säker miljö är vårt gemensamma intresse. 

Skellefteå Kraft bedriver, som ett av landets ledande energibolag, 
en omfattande verksamhet inom energiområdet. Ett område som 
är starkt kopplat till miljö. Det är vår gemensamma utmaning i 
energibranschen att med högt ställda miljömål fortsätta att 
utvecklas så att vår energiförsörjning är hållbar. 

Det är därför viktigt att alla, såväl medarbetare som konsulter och 
entreprenörer, bidrar till denna utveckling som har stor betydelse 
för vår framtid.

Vår önskan är att denna broschyr ska vara ett hjälpmedel för en 
ökad miljöhänsyn i verksamheten.

Miljöfunktionen, Skellefteå Kraft



Bakgrund 
Halterna i miljön av kända miljögifter, som dioxinlika ämnen, kvicksilver och 
kadmium, är fortfarande ett problem i samhället, trots att dessa ämnen 
varit förbjudna i årtionden. 

Nya problemämnen
Samtidigt identifieras hela tiden nya problem ämnen. Vissa komponenter i 
till exempel plaster, brandskum och rengöringsprodukter har på senare tid 
visat sig ha större inverkan på människor och natur än man först befarat.

Negativ synergieffekt
Trots att man har betydligt mer kunskap om de kemiska ämnena idag än 
man haft tidigare är det fortfarande mycket som är okänt. Kemiska ämnen 
kan dessutom samverka och tillsammans orsaka större skada än vad var 
och en av ämnena gör för sig, även kallat synergieffekt eller den så kallade 
cocktaileffekten. Därför är det viktigt att alltid vara försiktig när man 
hanterar kemiska produkter.  

Säkerhetsdatablad - SDB
Lagstiftningen kräver vid yrkesmässig hantering av dessa produkter att 
användaren ska ha tillgängligt ett säkerhetsdatablad, SDB. I säkerhets
databladet finns exempelvis information om produktens egenskaper (till 
exempel brandfarlig, frätande) och hur den ska hanteras och förvaras på 
ett säkert sätt.



Skellefteå Krafts övergripande mål är minska 
våra risker kring den kemikaliehantering vi har 
inom verksamheten, en del i detta arbeta är att 
minska vårt totala antal kemiska produkter och 
leverantörer.

Kemikaliehanteringen 
De kemiska produkter som hanteras inom Skellefteå Kraft måste vara 
godkända av Kemikalierådet innan de får användas i verksamheten. Alla 
produkter som är godkända finns angivna i ett kemikalieregister, ECO
online, som finns tillgängligt via vårt intranät.  
Via detta register finns säkerhetsdatabladen 
tillgängliga för var och en av de kemiska 
produkterna. 

Inköpsprocess
Vi har en strukturerad inköpsprocess som 
säkerställer att gällande regler och krav efterlevs. 
Det innebär till exempel att alla produkter som plockas ut via de centrala 
förråden är godkända för användning. Korrekta försiktighetsmått måste 
alltid vidtas även då produkten redan är godkänd. 

Ansök hos Kemikalierådet
Om produkter köps in via andra kanaler är det upp till den enskilda 
användaren att säkerställa att produkten är godkänd för inköp. Är den inte 
det måste en ansökan skickas in till Kemikalierådet innan produkten får 
användas. 

Vårt övergripande mål

Vi vill alltså minska antalet kemiska produkter för att minska de potentiella 
risker som finns med kemikaliehanteringen och göra det lättare att 
säkerställa att det finns tillgängliga säkerhetsdatablad för den som ska 
använda produkten.



Medarbetarens ansvar
Den enskilde medarbetaren har ett ansvar att säkerställa att de kemiska 
produkter som hanteras är godkända för användning genom att:

 RAnvända produkter som finns tillgängliga via våra centrala förråd.

 RVid inköp via andra kanaler säkerställa att produkten finns registrerad i 
ECOonline innan användning.

 RHantera produkten varsamt och vidta nödvändiga skyddsmått vid 
hanteringen.

 RSkulle inte produkten finnas i ECOonline måste en ansökan skickas in till 
kemikalierådet innan produkten får användas.

Entreprenörens ansvar
Som entrenprenör som utför arbeten åt Skellefteå Kraft ansvarar du för att:

 RSäkerställa att de kemiska produkter som använd är godkända för 
användning. Det kan uppfyllas genom att, i möjligaste mån använda 
produkter som tillhandahålls av Skellefteå Kraft eller de centrala 
förråden.

 RKontakta Kemikalierådet om produkten inte finns registrerad i ECO
online. Även vid temporär användning. Kemikalierådet kan temporärt 
godkänna produkter som ska användas i enskilda projekt under en 
begränsad tidsperiod. Vi strävar dock efter att begränsa den lösningen. 

 RHantera och förvara de produkter som används i enlighet med det som 
framkommit vid riskanalysen och föreskrifterna i säkerhetsdatabladet. 

 RSamla in och avlägsna kvarvarande kemikalier vid arbetets slut. 



Befogenheter
Kemikalierådet arbetar på uppdrag av koncernledningen för Skellefteå 
Kraft. Rådets primära uppgift är att granska och föreslå vilka kemikalier 
som får användas i verksamheterna så att en bra och säker hantering 
uppnås.

Kemikalerådets målsättning är att:
 RVerka för en minskning av mängd och antal kemiska produkter i vår 
verksamhet samt att ersätta farliga produkter med mindre farliga 
varianter.

 RAktivt verka för att de mest skadliga kemikalierna, sett ur miljö  och  
arbetsmiljösynpunkt,  fasas ut ur våra verksamheter.

 RSkapa möjligheter till en bättre kontroll på förbrukning av befintliga 
produkter. 

 R Informera medarbetare och entreprenörer om regler och krav kring 
kemikaliehantering.

Kemikalerådets uppgift är bland annat:
 RStrukturera flödet av kemikalier in och ut ur verksamheten. 

 RArbeta fram rutiner för riskbedömning, godkännande, utbyte eller 
utfasning av kemiska produkter.

 RTillsammans med inköpsavdelningen skapa rutiner för hur kemikalier ska 
prövas och godkännas för användning i verksamheten. 

 RSkapa rutiner och regler för hur entreprenörernas kemikalier ska prövas 
och användas i våra verksamheter. 

 RSprida information om vår kemikaliehantering både internt och externt. 

 RAdministrera kemikalieregistret ECOonline.

Kemikalierådet
Kemikalierådet består av representanter från alla 
affärsområden, inköps och förrådsverksamhet 
samt representanter för miljö och arbetsmiljö.



Granskning och godkännande av 
kemikalier 
Så här granskar, godkänner och köper vi in kemikalier på Skellefteå Kraft. 
Kom ihåg att alltid undersöka om det redan finns någon produkt i Eco
online som uppfyller den funktion du eftersöker.

KemikalierådMedarbetare Inköpsfunktion Inköpsfunktion Medarbetare

Önskemål 
om ny 
produkt.

Begär in 
SDB, fyller i 
blanketten 
”Bedömning 
av kemisk 
produkt”.

Godkänner 
eller avslår 
produkt.

Lagerför 
den kemiska 
produkten.

Godkänd 
produkt 
klar att 
användas.

Godkända kemiska 
produkter lagras i 
Ecoonline.

Har du frågor?
Har du frågor kring kemiska produkter, kontakta Kemikalierådet, du kan 
mejla till kem@skekraft.se eller kontakta ditt lokala skyddsombud. Du kan 
också vända dig till Miljöfunktionen, se nästa sida.



Miljöfunktionen på Skellefteå Kraft

Mathias Stenberg,  
miljösamordnare  
mathias.stenberg@skekraft.se 
091074 06 48 

Sandra Åström  
miljösamordnare 
sandra.astrom@skekraft.se 
091077 26 14

Erik Spinnel,  
miljösamordnare  
erik.spinnel@skekraft.se 
091077 27 65

Rolf Lindgren,  
gruppchef 
rolf.lindgren@skekraft.se 
091077 29 61

Johanna Normark, 
miljösamordnare 
johanna.normark@skekraft.se 
091077 25 81

Marlene Munter,  
energisamordnare 
marlene.munter@skekraft.se 
091077 26 84
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