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Rektor

Gemensamt system för kemikalieförteckning och
riskbedömning
Bakgrund

Vid Lunds universitet förvaras och hanteras i storleksordningen 10 000 kemiska
produkter. Användare finns huvudsakligen inom LTH, naturvetenskaplig och
medicinsk fakultet. Vid LU anskaffades kemikalier och laboratoriegaser för 40 mkr
under 2006.
Kemikaliehantering är detaljerat reglerad i lagstiftning . Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll reglerar krav på kemikalieförteckning. I
arbetsmiljöverkets föreskrifter finns bland annat krav på tillgängliga säkerhetsdatablad
och dokumenterade riskbedömningar. Särskilt farliga ämnen och brandfarliga ämnen
kräver även tillstånd för hantering.
Ett universitetsgemensamt system för förteckning av samtliga kemikalier underlättar
arbetet på institutionerna och möjliggör rektors tillsyn enligt delegation av
arbetsuppgifter inom arbetsmiljö, miljö och säkerhet (Dnr I C 59 530/2004).
Beslut

I syfte att underlätta arbete på institutionerna och tillgodose gällande lagstiftning
beslutar universitetet att ett universitetsgemensamt elektroniskt system för
kemikaliehantering införs vid Lunds universitet. Systemet ska kunna hantera
kemikalieförteckning, riskinformation och underlag för kemiska riskbedömningar.
Varje berörd institution eller annan enhet ansvarar för att kemikalieförteckning enligt
förordning (1998:901) förs i systemet inom två år efter tillhandahållande.
Byggnadsenheten ges i uppdrag att:
- anskaffa och implementera systemet i samråd med fakulteterna för LTH,
medicin och naturvetenskap
- vara systemägare
- interndebitera berörda fakulteter för system- och driftkostnader
- regelbundet följa upp systemet och rapportera till universitetets centrala
skyddskommitté.
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Detta beslut har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschefen, Hans
Modig, efter föredragning av miljöchefen, Elisabeth Gierow. I beredningen av ärendet
har deltagit Lars Lavesson byggnadschef, Mattias Brattström kanslichef M, Torun
Forslid kanslichef N samt Per Göran Nilsson kanslichef LTH.
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