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Stockholms universitets kemikaliepolicy 

Stockholms universitet använder en stor mängd kemiska produkter i delar av sin forskning och 
utbildning. En del av dessa kan leda till en negativ påverkan på människa och/eller miljö. Vidare har 
”Kemikalieanvändning” och ”Utsläpp till vatten” pekats ut som två områden med potentiell negativ 
miljöpåverkan. Därför behöver universitetet arbeta för att uppnå miljösäkra laboratorier. 

Arbetet med miljösäkra laboratorier ska även bidra till en säkrare arbetsmiljö. Här går miljöarbetet 
hand i hand med säkerhet och arbetsmiljö på laboratorierna. 

I sin strävan att uppnå miljösäkra laboratorier ska Stockholms universitet: 

- Följa den lagstiftning som finns på området. 

- Ta till vara den kompetens som finns inom området. Inom universitetet pågår forskning om 
kemiska ämnens spridning och effekter i miljön samt om alternativa ämnen/material eller 
processer. 

- Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med miljösäkra laboratorier och att dessa 
används på ett effektivt sätt genom ett organiserat arbete. 

- Ej använda kemiska produkter som ska fasas ut, när så är möjligt. När inte möjligt, minimera 
användningen av dessa samt övriga farliga kemiska produkter. 

- Minimera utsläpp till luft, vatten och mark av de kemiska produkter som används. 

- Begränsa inköp av farliga kemiska produkter till ansvariga personer med nödvändig 
kompetens. Detta säkerställer att substitutioner till mindre miljö- och hälsofarliga produkter 
görs när möjligt och att onödiga inköp undviks när det finns möjlighet att låna 
produkten/kemikalien inom universitetet. 

- Arbeta för att allt laboratoriearbete föregås av en riskbedömning som inkluderar både 
säkerhets-, arbetsmiljö- och miljörisker. Detta är av största vikt för att förebygga utsläpp till 
följd av nödlägen och olyckor. 

- Verka för att samtliga farliga kemiska produkter förvaras säkert efter de olika myndighetskrav 
som finns. 

- Se till att handhavandet av farliga kemiska produkter sker på ett säkert sätt från både ett miljö- 
och ett arbetsmiljöperspektiv. 


