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Kemikaliehantering
Allmänt
Denna AR omfattar hantering och förvaring av de kemiska produkter som används inom
flygplatsområdet.
Ansvaret för att ha kunskap om, och att följa de gällande lagar, förordningar och föreskrifter
samt den miljöpåverkan som de kemiska produkterna har åligger den verksamhetsutövare
som hanterar och förvarar produkterna i sin verksamhet. Med hänsyn till såväl den yttre
miljön som arbetsmiljö.
Säkerhetsdatablad
Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för de produkter som förvaras och hanteras.
Förvaring
Kemikalier skall förvaras så att läckage undviks och att spridning till mark, grundvatten eller
spillvatten förhindras. Flytande kemikalier skall förvaras i hela och tillräckligt stora behållare
med lock. Fasta produkter skall förvaras torrt. Alla kemikalier som finns på flygplatsen skall
förvaras i kemikalieskåp, kemikalieförråd eller invallat under tak. En invallning bör rymma
det största förvaringskärlets volym plus 10 % av övriga kärlens volym.
OBS! Kemiska produkter eller avfall som kan reagera med varandra kemiskt eller av andra
skäl är olämpliga att samförvaras ska lagras väl skilda från varandra. De får inte förvaras
inom samma invallning så att de kan blandas med varandra vid ett eventuellt läckage
Kemikalier skall förvaras i ursprungsförpackning med klassificering enligt
kemikalieinspektionens regler så långt som möjligt.
Märkning
Samtliga produkter ska vara korrekt märkta enligt gällande lagstiftning.
Avfall
Avfallshantering av olika kemiska produkter framgår av säkerhetsdatabladet. För de
förekommande kemikalier som inte kräver separat bortforsling skall det sorteras på
flygplatsens miljöstation enligt AR 3-07 Miljö och avfallshantering.
Uppföljning och mätning
Inventering av kemiska produkter skall göras på flygplatsen en gång per år. Hyresgäster hos
Säve Flygplats skall rapportera sitt innehav av kemiska produkter en gång per år. Vid
inventering skall produktnamn, mängd, placering samt märkning av förpackningen
undersökas. I samband med inventeringen skall gallring av kemiska produkter ske som ej
används eller är bristfälligt märkta.
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Rapportering
Olyckor och föroreningsskador som innebär eller kan innebära okontrollerade utsläpp till
luft-, mark-, dag-, grund- och spillvatten skall omgående rapporteras till flygplatsen på 031744 09 09, samt larma Kommunala Räddningstjänsten på 112
Sanering av brandfarlig vara och dylikt skall ske enligt AR 3-05.
Avvikelser skall rapporteras via direktlänk på flygplatsens hemsida www.saveflygplats.com
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