
      
 
Kemikalieförteckning för år: 20        Verksamhet:            Sida nr:       
 
De ämnen som redovisas under Riskbedömning (R= Riskminskningsämne, U=Utfasningsämne) behöver redovisas separat vilka planer som 
finns för dessa (ev. ersättning).  
Produkt Innehåll Riskbedömning Utsläppsmedium 

Namn/ Leverantör Användning Förbr. 
(kg/år) 

Faro-
koder 

Ingående ämnen Andel i prod. 
(%) 

Cas-nr Riskfraser Begräns. 
databas 

Prio-
databas 

Vatten 
dir. 

NFS 
2006:9 

Avlopp Luft Avfall 
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