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Konsultföreningen är en intresseförening av konsultföretag med fokus på hälso- och miljörelaterade frågor.
Bland föreningens medlemmar finns experter inom en
rad olika specialområden med erfarenhet från myndigheter, industri och forskning. Ofta arbetar vi i nätverk för att kunna erbjuda bästa resultat.
Konsultföreningen kan hjälpa företag i frågor som rör
miljö och hälsa. Vi arbetar för en hållbar utveckling
med fokus på minskade risker från kemiska ämnen
för människan och miljön, samt en sund och säker
arbetsmiljö. Konsultföreningens medlemmar är kompetenta samarbetspartners som
arbetar för långsiktighet, trygghet och stabilitet.

riskbedömningar, toxicitetstester, utarbetande av säkra rutiner för hantering av
kemiska ämnen och blandningar, utbildning, miljö- och rättvisemärkning, eller
bara vara ett bollplank olika frågor.
Miljöfarlig verksamhet
Företag som håller på att etablera en industriell verksamhet kan ha fördelar av att
tidigt få en bra kontakt med oss. Vi kan reda ut vad man behöver göra ur miljöoch arbetsmiljösynpunkt.
Det kan t.ex. gälla upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan
om tillstånd till miljöfarligverksamhet eller framtagande av rutiner för egenkontroll.
Våra erfarna konsulter kan vara bollplank i det enskilda företagets kemikaliegrupp,
fungera som tillfällig miljöhandläggare på plats, vara ett stöd vid myndighetstillsyn m.m.
Miljöledningssystem och miljömärkning
Flera av våra medlemmar arbetar med stöd till verksamheter som vill införa ledningssystem. Vi kan bistå med enbart kunskap eller genomföra hela eller delar av arbetet.
Vi kan även bistå företagen vid tredjepartsmärkning.
Vill du veta mer om oss?
För mer information om de enskilda konsulterna, gå in på www.kemi.nu.
Du kan också kontakta oss via formuläret på vår hemsida.

Vi reder ut företagens frågor och löser problemen
Vi har kunskap och erfarenhet från många olika branscher och verksamheter och
kan därför erbjuda resurseffektiva och företagsanpassade lösningar.

Kemikalier, bekämpningsmedel, läkemedel eller kosmetika
Vid all hantering av kemiska ämnen och blandningar finns det många regler som
styr vilka skyldigheter företagen har. Likaså om man avser att sälja produkter eller
använda kemiska ämnen och blandningar i den egna verksamheten.
Det kan gälla klassificering och märkning av kemiska produkter, säkerhetsdatablad, omfattande registreringar eller mindre tillståndsfrågor, information till
kunder, frågor om transport av farligt gods etc.
Förutom att hjälpa till med lagkraven kan vi erbjuda stöd vid produktutveckling,

Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker är ändå sedan 1980-talet den enda
svenska konsultföreningen på kemikalieområdet

