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En vägledning till PRIO
PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill
påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.
Verktyget består av en steg för steg-guide och en
databas med cirka 4 500 ämnen.

Inventering
Inventering
Lagstiftning
Lagstiftning

PRIO vänder sig bland annat till miljöchefer, inköpare och produktutvecklare. PRIO är också en
kunskapskälla för miljö- och hälsoinspektörer, miljörevisorer, riskanalytiker eller
för dem som på annat sätt använder
och hanterar kemikalier.

Farobedömning
Farobedömning

Fasa ut

Fasa
Med PRIO kan du göra det
här: ut
• Få systematik i miljöarbetet
genom att använda Steg för stegguiden
• Få information om de kemikalier
som måste prioriteras för en snar
avveckling.
• Hitta ämnen som ingår i ämnesgrupper och olika produkttyper.
• Utveckla rutiner för inköp, produktutveckling, riskhantering mm.Hög
• Söka på ämnen och få information om
miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Bedöm risken
Bedöm risken
Hög

PRIO underlättar riskminskningsarbetet så att rätt
kemikalie väljs på rätt ställe.

PRIO är även en hjälp i förberedelserna för EU:s
kemikalielagstiftning Reach och i arbetet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

PRIO på webben
Det här faktabladet är en vägledning till PRIO. Rubrikerna
är samma som ingångarna på webbplatsen – Innan du börjar,
Kriterier, Kemikalier i praktiken, Steg för steg och Sök i PRIO.
Knappen Hitta i PRIO ger en snabb överblick av verktyget.
PRIO finns på www.kemi.se/prio

www.kemi.se/prio
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Innan du börjar
Här presenterar vi PRIO för nya användare med en
vägledning om hur PRIO används, olika söktips samt
information om databasens innehåll och begränsningar.
Här finns också information om hur PRIO
förhåller sig till andra databaser såsom begränsningsdatabasen. Läs också sidorubriken Prioriteringsnivå
eftersom den utgör en av grunderna i PRIO (se faktaruta).
Prioriteringsnivåerna är baserade på det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kriterierna för utfasningsämnen i PRIO går också i linje med egenskaperna för särskilt farliga ämnen i Reach.
Kriterier
PRIO:s kriterier för utfasningsämnen respektive prioriterade riskminskningsämnen är baserade på utvalda hälso- och miljöfarliga egenskaper hos kemiska
ämnen.
Exempel på sådana egenskaper är cancerframkallande, 
allergiframkallande, hormonstörande eller
ozonstörande med mera.
Kadmium, bly och kvicksilver är definierade som
särskilt farliga metaller. De utgör därmed ett eget kriterium.
Under fliken Kriterier i PRIO finns information
om vilka de är och hur de valts ut. Här finns en
lättöverskådlig tabell över kriterierna med både korta
förklaringar och mer detaljerad information om kriterierna.

Sidorubriken PRIO-ämnens egenskaper presenterar informationen utan alltför mycket detaljer och
kemiska begrepp. En utförligare beskrivning av

kriterierna finns på Kriterierna i detalj.

Prioriteringsnivåer
Alla ämnen i databasen har tilldelats en prioriteringsnivå. Antingen är de prioriterade riskminskningsämnen eller utfasningsämnen.
Prioriterade riskminskningsämnen har farliga egenskaper. Tänk på hur ämnet hanteras. Bedöm hur stor
risken är och överväg att byta ut ämnet.
De flesta utfasningsämnen är ämnen med s ärskilt allvarliga egenskaper. Enligt Miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö ska användningen av särskilt farliga ämnen så långt det är möjligt upphöra.
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Steg för steg
Modellen till höger är hjärtat i PRIO. Steg-för-stegguiden presenterar en metod för att prioritera risker
med kemiska ämnen i varor och produkter. Guiden
är en interaktiv modell som visar vägen i företagets riskminskningsarbete. Klicka på Starta prioriteringsguiden eller klicka på rubrikerna i PRIOmolekylen.
Guiden presenterar ett förslag till ett arbetssätt för
att systematiskt identifiera och åtgärda risker med
kemiska ämnen i företaget. Syftet är att föreslå ett
generellt angreppssätt som även passar mindre organisationer och företag.
Kemikalier i praktiken
Alla kan påverka användningen av kemiska ämnen
så att riskerna med kemikalier minskas för såväl
människa som miljö.
Under fliken Kemikalier i praktiken finns exempel
på viktiga delar i ett strukturerat kemikaliearbete. Här
finns texter som är kopplade till steg-för-steg-guiden
med olika ingångar, till exempel kemikalieinventering och en länk till hur en kemikalieförteckning kan
utformas eller hur man läser säkerhetsdatablad.
Här finns också praktiska tips för olika yrkes-

Inventering
Lagstiftning
Farobedömning
Fasa ut

Bedöm risken

Hög

grupper och målgrupper för att kunna hitta sitt eget
arbetssätt att minska risker med kemikalier.
Sidorubriken Kemikaliegrupper ger en kortfattad beskrivning av olika kemikaliegruppers omfattning, användningsområden och problem. För dig som inte är kemist är det här en bra
genväg till att lära sig mer om några av de vanligaste
kemikaliegrupperna.

Du har möjlighet att påverka längs hela produktkedjan

PRIO hjälper dig i din yrkesroll, var du än verkar i den långa kedjan från kemikalie till färdig produkt. Oavsett
om du tillverkar kemiska beredningar, lim, spånskivor eller möbler kan PRIO vara ett stöd för att besluta vilka
kemikalier som ska ersättas.
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Sök i PRIO
Det här är PRIO:s sökmotor. Databasen omfattar i dag cirka 4 500 ämnen och har ett antal olika
sökmöjligheter. Här finns information om enskilda
ämnen, ämnens egenskaper (kriterier), produktgrupper eller kemikaliegrupper.
Nya användare av PRIO kan börja med att läsa
igenom Innan du börjar som ger mer information om
databasens sökmöjligheter, innehåll och begränsningar.
Lägg märke till det här:
• I snabbguiden i högerspalten finns kortfattad information om ämnet i fråga och länkar till fördjupad
information om ämnets toxikologi i andra databaser.
• Om ämnet inte finns i databasen kan det ändå omfattas av kriterierna för PRIO. För att gå vidare – klicka
på fliken Prioriteringsguiden och sedan på Hur farligt är ditt ämne? Här finns hjälp för att på manuell
väg bedöma om ämnet omfattas av kriterierna.

En helt vanlig kontorsstol...

...kan innehålla betydligt fler
kemikalier än vad man kanske tror
vid första anblicken.
Textilöverdraget kan vara behandlat
med flamskyddsmedel, träramen
kan vara lackerad, skumplasten
i stoldynan kan innehålla rester
av jäsmedel, plast i armstöd
kan innehålla tillsatskemikalier,
metalldelar kan vara ytbelagda
med krom, gummihjulen kan
också innehålla olika former av
tillsatskemikalier.
I ett kretsloppsperspektiv kan det här
innebära att återvinning försvåras.
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