
 
 

Prosedyre for håndtering av kjemikalier
 

Hensikt:                   

Sikrer at farlig avfall ikke renner ut i grunn. 

 

Ansvar                   

Vedlikeholds ansvarlig (Driftssjef) 

 

Prosedyre:    

 

Forbehandlingskar 

Når et forbehandlingskar med saltsyre skal deponeres kontaktes valgt leverandør ut fra pristilbud  (Norsk Gjenvinning,

Ragn Sells, Noah osv). Tanken pumpes over i tankbil (Helge R. Olsen, Grønnaasen Transport eller den valgt

avfallsleverandør benytter) og kjøres direkte til godkjent deponi uten mellomlagring. Deklarasjonsskjema fylles ut

gjennom "avfallsdeklarering.no". Når tankene tømmes (deponeres) for kjemikalier skal tanken rengjøres og sjekkes for

skader. Har det oppstått skader skal dette repareres. Kontakt leverandør av plastbelegging Vestfold Plastindustri AS

telefon 33 43 03 50 

Oppstår det alvorlige skader og kjemikalier renner ut i katastrofegrop kontaktes valgt avfallsleverandør.                       

Kontakt Vestfold Plastindustri AS for reparasjon av tanken og pump kjemikaliene tilbake i tankene. 

Ved denne typen arbeid er operatøren pålagt å bruke følgende verneutstyr: 

Gassmaske, lange gummihansker, gummistøvler, vernebriller, regnbukse og jakke. 

 

Andre kjemikalier 

Ved lagring av andre kjemikalier i korte eller lengre perioder må det vurderes sikringstiltak mhp lagring for å unngå

skader samt vurdere risiko for utslipp og dermed sørge for sikringstiltak fysisk rundt disse. 

Eksempler på kjemikalier som lagres midlertidig kan være: 

Fluorflux 

Salmiak 

Vannstoffperoksid 

Hexamin 

 

Avfall fra produksjonen 

Alt avfall fra produksjonen som zinkoksyd fra zinkrøyk og flux fra tørkegrop (som ikke pumpes tilbake i fluxkar) skal alltid

lagres i IBC Container før videre bruk i prosessen. 
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Tomme spray og malingsbokser 

Tomme spraybokser skal alltid lagres i egen IBC container, merkes og fylles ut eget deklarasjonsskjema før

Containerservice (Fransefoss) kontaktes for avhenting av dette. 

Tomme malingsbokser kastes sammen med metallavfall 

 

Spillolje 

Spillolje fra truckene skal merkes og deklarasjonsskjema fylles ut før Toyota (vedlikeholds ansvarlig) deponerer oljen til

godkjent deponi. 

 

Merking 

Alle kjemikalier skal til enhver tid være merket og sikkerhetsdatablad skal oppbevares i Stoffkartotek og i Ecoonline.no 

 

Oversikt over farlig avfall som generes ved virksomheten og som skal deklareres 

- Spillolje fra Trucker og maskiner 

- Slam fra sinkamoniumklorid 

- Tomme spraybokser 

- Brukt saltsyre 

NB! Alt farlig avfall skal deklareres gjennom avfallsdeklarering.no og leveres godkjent avfallsmottak minimum 1

gang pr år 
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