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1991 Skolöverstyrelsen lades ner 

1997 Miljöbalken och AFS 1997:10 ”Laboratoriearbete med kemikalier”

2018-19 Av inspekterade kemikaliehanteringen på c:a 800 skolor. Åtta av tio fick krav. 
Summering 191106, länk till pressmeddelande.

Tillbakablick

Källa: Pixabay

https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/


Kemikalielagstiftning

Svensk nivå Miljöbalken (1997)
• Kunskapskrav

• Försiktighetsprincipen

• Substitution (produktvalsprincipen)

→ Egenkontroll

Myndighetsutövning 
• Författningar med lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter 

- måste följas

• Allmänna råd - bör följas

• Inspektioner (förbud och förelägganden)

EU-nivå (ECHA) REACH 
• registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av  kemiska ämnen. 

Global nivå GHS 
• Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 



Brandfarliga varor –
Brandfarliga gaser, vätskor, brandreaktiva och explosiva ämnen

I MSB:s författningssamling 
ingår regler från de tidigare 
myndigheterna Statens 
räddningsverk, 
Krisberedskapsmyndigheten 
och Sprängämnesinspektionen.

• Enligt MSBFS 2013:3 krävs tillstånd för skolor som hanterar mer än 2 liter gasol. 
Informationsbroschyr från MSB: Gasol i skolor

• En verksamhet som är tillståndspliktig för brandfarlig vara ska ha en eller flera 
personer utsedda till föreståndare för dessa. 

• Föreståndarens namn registreras hos kommunens räddningstjänst

LÄNK till dokumentet från 
MSB

Foto: KRC

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/handbok/gasol-i-skolor-2016.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/handbok/handbok-forestandare-brandfarliga-varor.pdf


Kemiska arbetsmiljörisker 
§§ AFS 2011:19*

● Kemikalierna förvaras i ventilerade skåp

● Farliga/giftiga kemikalier inlåsta

● Endast kemilärare ska ha tillgång till kemikalierna

● Regler för förvaring (åtskillnad/samförvaring)

● Personlig skyddsutrustning – rock, glasögon, 
värmehandskar handskar

● Skyltning  och märkning för kemikalier och gas

● Varselmärkning (gas, giftigt)

● Kemikalieförteckning 

● Riskbedömningar

* AV arbetar med revidering av sin regelstruktur och alla föreskrifter kommer att byta namn, troligen 2021. LÄNK

https://www.av.se/om-oss/regel-och-foreskriftsarbete/regel-och-foreskriftsremisser/remiss-om-ny-regelstruktur-for-arbetsmiljoverkets-regler/#9


Arbetsplatsens utformning och 
utrustning uppfyller AFS 2009:2

● Dragskåp- Kontrolleras, dokumenteras
tillräckligt många (labbet, institution, 
lektionssal), Larm

● Hälsofarliga kemikalier ska hanteras i dragskåp

● Ögondusch – fast och mobil

● Nöddusch stående, krypande

● Ventilation vid gasförvaring/hantering

● Utrymningsvägar - Skyltning och 
varselmärkning 

● Larm vid utrymning/brand



Första hjälpen och avfallshantering 
uppfyller AFS 1999:7 respektive SFS 2020:614

Första hjälpen utrustning 
– kontrolleras och dokumenteras

● Förbandslåda
● Städutrustning  

Brandskydd

● Brandsläckare, Brandfilt
● Brandlarm
● Telefon

Avfallshantering 

• kärl och plats för avfall
• Hämtning av avfall 



Olika typer av inspektioner

AV inspekterar 
eventuella brister i 
arbetsmiljön LÄNK

Skolinspektionen 
tillser att 

utbildningen är 
likvärdig LÄNK

Brandskyddet 
inspekteras av t.ex. 
Räddningstjänsten

Kommunerna, t.ex. 
Miljöförvaltningen 

genomför 
miljötillsyn.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/


Mer info på KRC:s hemsida

Länk till sidan

www.krc.su.se/Kurser/Kemisäkerhet-Självstudiematerial/Del 1 – Vilka regler gäller?

https://www.krc.su.se/kurser/kemis%C3%A4kerhet-sj%C3%A4lvstudiematerial/del-1-vilka-regler-g%C3%A4ller-1.502545
http://www.krc.su.se/


Kemisäkerhet 
på KRC

www.krc.su.se

2020

* Endagskurser

* Distanskurs, 7,5 hp

* Informationsmöten

Rådgivning via 
telefon och e-

post

Didaktiskt projekt  
kring kemikalier i 
undervisningen

Samverkansmöten

ERASMUS-projekt. Mer info

Stödmaterial i ständig 
utveckling LÄNK

Bilder (Flaggfabriken, pixabay.com, wikimedia commons)

http://www.krc.su.se/
http://www.krc.su.se/om-oss/nyheter/nordic-collaboration-to-support-teachers-with-safety-in-practical-science-education-1.439491
https://www.krc.su.se/kurser/kemis%C3%A4kerhet-sj%C3%A4lvstudiematerial

