
Exempel på utformning av förteckning över kemiska riskkällor samt dokumentation av resultatet av riskbedömningen och besluten om åtgärder  

Avser: (Avdelning/ Rum/ Arbetsuppgift) ................ Upprättad (datum):  ......................... Ansvarig:.......................................................... Datum för nästa riskbedömning: ..............................................  

Deltagare vid riskbedömningen: ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
 Bilagor:  Pärm med säkerhetsdatablad 
  Pärm med detaljerade undersökningar o mätprotokoll 
  Pärm med hanterings- och skyddsinstruktioner 

Kemisk 
riskkälla 

Farlighet  
 

Var den 
förvaras och 
förekommer 

Hygieniskt 
gränsvärde 
eller andra 
särskilda 
regler 

Lufthalt i 
förhållande till 
gränsvärde 

Situationer där 
åtgärder behövs 

Farliga händelser som 
kräver omedelbara 
åtgärder 

Åtgärder som 
beslutats 

Ytterligare under-
sökningar  

Skyddsåtgärder vid 
utförandet och 
skadebegränsande 
åtgärder 

Beredskap för 
olyckor och 
nödsituationer 

Hett 
vatten 

Kan ge 
bränn-
skada 

Används vid 
rengöring av 
inkommet gods 
då bakterier kan 
finnas 

Finns inga - Skyddsåtgärder behövs 
vid sprutning 

Inga förändringar av 
arbetssätt eller lokal 

Visir och 
skyddshandskar ska 
användas 

Brännskada kyls med 
kallt vatten. Finns 
tillgängligt. 

Slip-
damm 

Olämpligt 
att inandas 
 

Bildas vid 
slipningen av 
detaljerna. Görs 
vid arbetsbänken 
cirka tre gånger 
per dag. 

Gränsvärde för 
oorganiskt 
damm ska 
beaktas 

Gränsvärden för 
damm överskrids 
endast vid slipning av 
kåpan, annars kort 
sliptid, se 
riskutredningen 

Slipning av stor kåpa till 
modell M12 

- Andningsskydd (filter 
P2) ska användas 
vid slipning av stor 
kåpa till modell M12. 

- 

Thinner,  
K-bolaget  

Mycket 
brandfarlig 
Farlig vid 
inandning 
Irriterar 
huden 

Förvaras i lilla 
skåpet. 
Används vid 
rengöring inför 
slutbehandling 
samt av verktyg 

Gränsvärde 
finns för toluen 
och heptaner 

Mätning utförd. 
Låg risk för skadlig 
exponering vid 
inandnings, se 
”Mätprotokoll 2011-
10-03” 
 

Brandrisk och risk för 
skadlig hudkontakt i alla 
moment. 
Beredskap för 
brandsläckning behövs. 

Instruktioner är 
framtagna. Utrustning 
för brandsläckning 
och skyddshandskar 
finns. 

Instruktioner se 
”Rengöring med 
thinner” i 
instruktionspärmen  

Brandsläckning 
förbereds och övas.  
Införs i 
handlingsplanen. 

Färger 
för 
kunder  

Brandfarligt 
Farligt att 
inandas 

Förvaras i 
separat 
brandsäkert 
skåp. Skickas 
med vid leverans. 

Gränsvärden 
finns  

Betryggande under 
gränsvärdena 
eftersom burkarna 
inte öppnas 

Om en burk skadas och 
innehållet rinner ut 

Instruktioner för 
uppsamling av spill 
tas fram av CD 
senast 1 nov. 

Ej klara. Begär 
instruktioner av CD 
vid spill 

- 

Plats för riskkällor som tillkommer efter senaste revideringen. Dateras. 

         

 


