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Ansökningsblankett ny kemisk produkt 
Följande uppgifter krävs för kemiska produkter för att säkerställa att vi följer de krav 
som ställs i lagstiftningen kring bland annat produktval, förteckning och 
riskbedömning.  
 
OBS: För att produkten ska kunna bedömas så skall giltigt 
säkerhetsdatablad, på SVENSKA, bifogas ansökan. Ansökan utan giltigt 
säkerhetsdatablad behandlas ej! 

Fyll i direkt i datorn eller skriv ut blanketten och fyll i för hand och scanna in.  
Ifylld blankett mejlas till kem@skekraft.se 

 

Inlämnat av:                                                                                                                               

 
AO/avdelning:                                                                                                                               

 
Datum för ansökan:                                                                                                                                

 

Handelsnamn för produkten:                                                                                                        
  (Samma som i Säkerhetsdatabladet) 

 

Information om produkten 
På följande sida fylls en av rutorna i beroende på om det är en ny produkt (1), ersättningsprodukt (2) eller en 
tillfällig produkt/testprodukt (3) 
 

 

Typ av produkt 

 

Ny produkt  ☐ Ersättningsprodukt  ☐  Tillfällig- /testprodukt  ☐ 

Ny produkt: Produkt som inte finns inom koncernen (Se Ecoonline) 

Ersättningsprodukt: Produkt som ersätter en befintlig produkt 

Tillfällig produkt: Produkt som utvärderas under en testperiod.   
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1. Ny produkt (Vid ny produkt anges följande information) 

 

Motivering till att den nya produkten är nödvändig :                                                                                                    

Finns produkter med liknande egenskaper inom koncernen:  

Ja  ☐ Nej  ☐                                                                                                                                 

Om ja, varför kan inte dessa produkter användas?                                                                                                       

 

 

2. Ersättningsprodukt (Vid ersättningsprodukt anges följande information) 

 

Produkt som ska bytas ut:                                                                                                                               

Motivering till att byta ut produkten:                                                                                                                             

 

 

3. Tillfällig produkt/Testprodukt (Vid Tillfällig produkt/Testprodukt anges 
följande information) 

 

Anledning till att produkten ska testas:                                                                                                                          

Datum start och slut prövotid:                  till                   

Ansvarig person för att produkten avlägsnas efter provperiodens slut eller att ansökan om att införa 
produkten i det ordinarie sortimentet lämnas in :                                                                                                       
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Produktkategori 

☐ Underhålls- och driftkemikalie 

☐ Inbyggd kemikalie 

☐ Städprodukt 

☐ Labbkemikalie 

☐ Gas 

 
 
Definition ”Underhålls- och driftkemikalie: En produkt som används i den dagliga driften men som inte 
ingår i ett slutet system. Produken används primärt till att applicera på och i maskiner (för underhåll och 
rengöring), utrustning, fordon, byggnader osv 
 
Definition ”Inbyggd kemikalie”: Ingå i ett ”slutet” system i en maskin eller utrustning. Ex: Bränsle, 
Transformatoroljor, växellådsolja, kylarvätska, köldmedier. 
 
Definition ”Städprodukt”: Produkter som används för lokalvård och i annan form av städning. Produkter för 
rengöring av t.ex. golv, fönster, White-board, toaletter. Även ”indirekta” produkter som maskindiskmedel, 
tvättmedel osv.. 
 
Definition ”Labbkemikalie”: Kemikalier som används i små mängder analytiskt syfte på labb eller i 
analytisk utrustning. Till labbkemikalie räknas även vattenbehandlingskemikalie.  Exempel: Reagenser, pH-
buffert osv.. 
 
Definition ”Gas”: Produkt som finns och används i en trycksatt behållare. Exempel: Gasol, acetylen, argon, 
kvävgas, testgaser för mätinstrument, köldmedium osv.. 
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Produkttyp 
Ange vilken produkttyp kemikalien tillhör: 

☐ Avfettningsmedel ☐ Laboratoriekemikalie 

☐ Bilvårdsprodukt ☐ Lim 

☐ Bränsle, brännolja ☐ Lim, lösningsmedelsbaserad 

☐ Färg, vattenbaserad ☐ Motorolja 

☐ Färg, lack, lösningsmedelsbaserad ☐ Olja 

☐ Gas ☐ Packning, tätning 

☐ Handkräm ☐ Rostskyddsfärg 

☐ Hudrengöringsmedel ☐ Rostskyddsmedel 

☐ Hudskyddsmedel ☐ Smörjfett 

☐ Hydraulolja ☐ Smörjmedel övrigt 

☐ Härdare, härdlim ☐ Städkemikalie, diskmedel 

☐ Isolerolja ☐ Svetsprodukt 

☐ Kyl- och smörjmedel för metallbearbetning ☐ Växellådsolja 

☐ Kylmedium, köldmedel ☐ Övrig kemikalie 
                       Om övrigt skriv här:                                                     
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Exponering 

Antal personer som utsätts för direkt exponering:                                                  

Antal personer som utsätts för indirekt exponering:                                                   
 
Exponeringen kommer vara: 

☐ Liten (någon gång/månad) ☐ Daglig (någon gång per dag) 

☐ Måttlig (någon gång per vecka) ☐ Kontinuerlig 

☐ Annat, beskriv hur ofta:                                                   
 
Risk för exponeringen via: 

☐ Inandning ☐ Intag via mun 

☐ Hudkontakt ☐ Stänk i ögon 
 
 

Förvaring och hantering 
 
Lagring 
 
Finns lagringsutrymme för produkten som stämmer med kraven i säkerhetsdatabladet (avsnitt 7)? 

☐ Ja ☐ Nej 
Om Nej, ange planerad åtgärd för säker lagring: 
 
                                                                         
 
Risk för reaktioner 
 
Finns det risk att produkten vid hantering reagerar tillsammans med andra kemikalier eller material 
som förekommer på arbetsplatsen (se avsnitt 7 och 10 i säkerhetsdatabladet)? 

☐ Ja ☐ Nej 
Om Ja, ange planerad åtgärd för säker hantering: 
 
                                                                         
 

Utsläpp 

Var tar produkten vägen efter användning: 

☐ Följer med tillverkad produkt till kund 

☐ Utsläpp till luft ☐ Utsläpp till mark ☐ Utsläpp till vatten 

☐ Uppsamlas som avfall ☐ Uppsamlas för återanvändning 

☐ Annat, beskriv:                                                                              
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OBS! Den här sidan fylls i av Kemikalierådet. 

 
AX-nummer produkt (erhålls av inköpsavdelningen) 

                                                                              

Bedömning 

☐ Godkänd 
 
Produkten är godkänd att användas förutsatt att hanteringen riskbedöms innan användning. 
 
Kommentar:                                                                              
 

☐ Ej Godkänd 
Produkten ska inte användas i verksamheten. 
 
Motivering:                                                                               
 
 
 
Datum för bedömning:                                                                              
 
 
Namn:                                                                              
 
 

 


