KEMIKALIERÅDGIVNING

Vi stödjer dig i ditt kemikaliearbete.
Kemikalieanvändningen ökar ständigt i vårt samhälle.
Varje dag antas vi komma i kontakt med mellan 20 000
och 70 000 kemiska föreningar. Lagstiftningen skärps
kontinuerligt och företagens kemikaliearbete kommer att
växa till en affärsstrategisk fråga.
Är ni förberedda för de förändringar som sker?

TOLKNING AV LAGSTIFTNINGEN Vi hjälper er att tolka hur gällande
kemikalielagstiftning och marknadsmässiga krav (ex. REACH, RoHS, CLP,
Kemikalieinspektionens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter) berör just er
verksamhet. Vi hjälper er att utforma och följa upp rutiner som säkerställer
att ni uppfyller lagstiftningen. Genom vår tjänst Miljöparagrafen bevakar vi
förändringarna i kemikalielagstiftningen och tolkar dem för er verksamhet.

KONTAKTA OSS
Anna Lindroth
Tel: 013-31 42 81
E-post: anna.lindroth@envima.se

RISKBEDÖMNINGAR Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om kemiska
arbetsmiljörisker (AFS 2014:43) ställer höga krav på hur riskbedömning av
kemikalier ska ske. Vi genomför riskbedömningar på plats hos er och tar
hänsyn till just era förutsättningar för ex. mottagning, hantering och förvaring.
Tillsammans kan vi hitta åtgärder som minskar kemikalieriskerna och
förbättrar arbetsmiljön. Riskbedömningarna ligger till grund för ert fortsatta
produktvalsarbete.
UTBILDNINGAR Vi genomför anpassade kemikalieutbildningar för just ert
behov, ex. praktisk kemikaliehantering, REACH för
miljösamordnare/inköpare/produktutvecklare.
KEMIKALIEFÖRTECKNING Vi genomför inventering av de kemikalier som
hanteras i er verksamhet och upprättar kemikalieförteckning som uppfyller
myndigheternas och lagstiftningens krav.
KEMIKALIESYSTEM I SAMARBETE MED INTERSOLIA Vi samarbetar
med Intersolia som erbjuder internetbaserade lösningar, IChemistry, för
verksamheters kemikalieadministration.
SUBSTITUTION/ PRODUKTVALSPRINCIPEN Vi stödjer er i ert arbete
med att hitta produkter som har mindre påverkan på vår miljö och vår hälsa.
PRODUKTBEDÖMNINGAR Vi bedömer produkter utifrån miljö- och
arbetsmiljölagstiftningens krav vad gäller bl. a. tillstånd för hantering och
ämnen som är förbjudna att använda.
ANMÄLAN TILL KEMIKALIEISNPEKTIONENS PRODUKTREGISTER Vi
tillhandahåller tjänsten att årligen anmälan och rapportera till
Kemikalieinspektionens produktregister.
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