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1. Bakgrund  
 
EU:s nya kemikalielag - REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006), som trädde i kraft den 1 juni 2007 innebär en rad olika 
förändringar för tillsynen både när det gäller vad tillsynen ska omfatta och vilka tillsynsobjekt, 
det vill säga vilka företag som berörs.  
 
Regeringen beslutade den 1 mars 2007 att tillkalla en särskild utredning (Reach-utredningen) 
med uppgift att göra en översyn av svensk kemikalielagstiftning med avseende på tillsyn, 
avgifter och vad som följer av Reach-förordningen. Utredningen redovisade sitt 
slutbetänkande den 30 juni 2008. 
 
Projektet ”Kemikaliekontroll enligt REACH och miljönämndens tillsynsansvar” ingår i 
Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan för 2008 – 2009 och genomförs inom ramen för 
Giftfri miljö, delmål 4 (nationellt mål): Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med 
kemikalier. En arbetsgrupp finns med representanter från Skånes kommuner och 
Länsstyrelsen i Skåne län. Arbetet bedrivs också i samarbete med Miljösamverkan Sydost.  
 
Följande personer finns med i arbetsgruppen: 
 
Jolanta Green, ordförande i arbetsgruppen, Länsstyrelsen i Skåne län 
Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen i Skåne 
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborgs kommun 
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Mirjam Luc, Lunds kommun 
Marianne Nordenadler, Helsingborg stad 
Jan Rannek, Hässleholms kommun 
Åsa Rasmusson, Ängelholms kommun 
Anna-Karin Åkesson, Kristianstads kommun 
Anna Bengtsson, Malmö stad 
 
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost 
Therese Andersson, Nybro kommun 
Mattias Gerdin, Gotlands kommun 
Ingmar Gustavsson, Kalmar kommun 
Ronny Widerström, Länsstyrelsen i Kalmar län 
 
 
2. Nulägesbeskrivning av arbetet i Miljösamverkan Skånes Reach-

projekt och kommande inriktning av arbetet. 
 
Arbetet i projektet har utförts utifrån projektbeställningen från Miljösamverkan Skånes 
styrgrupp. Arbetsgruppen har därefter preciserat arbetet i en projektbeskrivning där det anges, 
dels vilka tidsatta mål som ska uppnås för själva projektet, dels vilka långsikta mål projektet 
syftar till.   
 
Det övergripande projektmålet är att förmedla kunskap om kemikaliekontroll enligt Reach-
lagstiftningen. Seminarier om kemikaliekontroll enligt Reach anordnas för miljömyndigheter. 
Vägledningsmaterial tas fram som är anpassat till kommunernas tillsynsansvar med inriktning 
på de mest problematiska frågorna som kan uppstå i samband med övergången till Reach-
förordningen. För en praktisk tillämpning av det framtagna vägledningsmaterialet genomförs 
en tillsynskampanj. 
 
Under år 2008 anordnade projektgruppen två utbildningsdagar med inriktning på de mest 
aktuella tillsynsfrågor inom Reach-området vid medverkan av landets mest kända experter 
och ca 120 deltagande vid varje utbildningstillfälle. 
 
Vid årsskiftet 2008/2009 har det dock visat sig att förutsättningarna nu är annorlunda än när 
Reach-projektet startade. Beslut om en ny fördelning av tillsynsansvaret dröjer och kommer 
troligtvis inte att gälla förrän till årsskiftet 2009/2010. Enligt den ursprungliga planeringen i 
projektbeskrivningen var tanken att utarbeta vägledningsmaterial för tillsyn under perioden 
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oktober 2008 till mars 2009 och därefter att genomföra en tillsynskampanj från april 2009 till 
oktober 2009. 
 
Sammanfattningsvis, med anledning av försenat riksdagsbeslut avseende tillsynsansvar inom 
kemikalieområdet, inkl. Reach, har arbetsgruppen kommit överens om följande fortsättning på 
arbetet: 
 
Steg 1; år 2009 
 
En delrapport tas fram med nulägesbeskrivning av projektet samt Reach-utredningens förslag 
till fördelning av tillsynsansvar. Rapporten ska även innehålla information av aktuell och 
gällande fördelning av tillsynsansvaret, samt en preliminär checklista över de skyldigheter och 
rättigheter som gäller för nedströmsanvändare enligt Reach. Checklista/Enkäten används för 
den tillsyn som i huvudsak enbart innebär information till och inventering av företagets 
beredskap och uppdatering gentemot Reach-reglerna. Nedströmsanvändarna utgör den mest 
omfattande gruppen vad gäller kommunernas nuvarande och (troligen) framtida tillsynsobjekt 
enligt Reach och det är viktigt att inspektörer känner till vilka frågor som bör uppmärksammas 
av berörda verksamhetsutövare.   
 
Steg 2; år 2010 
 
Vägledningsmaterial avses att tas fram för kommunernas tillsyn i första hand enligt den 
fördelning av tillsynsansvaret som Reach-utredningen föreslår och därefter kommer det att 
revideras efter regeringens beslut om de ändringarna som tillkommer i gällande lagstiftning. 
Underlag till vägledningsmaterial ska utgå ifrån och utarbetas för branscher som förekommer i 
alla Skånes kommuner som tryckerier, billackerare samt s.k. ”formulerare” (blandare av 
ämnen) .  

 
För var och en av branscherna ska följande frågor behandlas.  
 
− Vilka kemikalier hanteras och på vilket sätt sker hanteringen? (jfr i utredningens tabeller 

om tillsynsansvar) 
− Vilka krav kan vi ställa med stöd av MB 14 kap och med Reach? (upprättande av mallar 

för olika beslut, med bl.a. hänvisning till artiklar i Reach). 
− Vad kan kommunerna inte utöva tillsyn över. 
− Identifiera viktiga definitioner för kemikalietillsyn enligt 14 kap MB och Reach. 
− Vilka brister som kan vara aktuella vid de olika branscherna är straffbelagda?   
 
Behov av en djupare analys av nedströmsanvändarnas (DU:s) skyldigheter enligt 37 art. punkt 
4 och 38 art. Reach-förordningen ska uppmärksammas. Dessa artiklar handlar om krav på att 
göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport och göra en egen anmälan som omfattar 
användningen av ämnet till ECHA .  

 
Ovan beslutade ändringar av arbetet ledde till att projektbeskrivningen blev reviderad. 
     
 
3. Planerad fortsättning av projektet enligt Miljösamverkan Skånes 

verksamhetsplanering 2010 – 2011 
 

Enligt kommunenkäten om önskemål om projektinriktning för verksamhetsplanen 2010 – 2011 
bedömde 25 kommuner projektförslaget – ”Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och 
identifiering av tillsynsobjekt enligt Reach” som mycket intressant eller intressant.  
 
Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne beslutade den 10 februari 2009 att ett Reach-projekt 
ska ingå i verksamhetsplanen för 2010 – 2011 och beslutade den 21 april 2009 att godkänna 
det förslag till projektbeställning som upprättats.  
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4. Kunskapsöversikt av gällande tillsynsfördelning med fokus på 
kommunernas tillsynsansvar  

 
Nedan följer en genomgång av nu gällande fördelning av tillsynsansvaret för miljöbalkens 14 
kapitel med tillhörande förordningar samt Reach. Texten baseras till stor del på den genom-
gång av gällande ansvar som gjorts i SOU 2008:73, dvs. Reach-utredningens slutbetänkande.  
 
Miljöbalken 
Tillsynsbestämmelserna i miljöbalken finns i 26 och 28 kap. Tillsynen ska enligt 26 kap. 1 § 
miljöbalken säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som meddelats med stöd av 
miljöbalken. Den befintliga organisationen för tillsyn enligt miljöbalken över kemikalier, 
bekämpningsmedel och varor omfattar flera centrala verk, länsstyrelserna och kommunerna. 
 
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra och med andra myndigheter som fullgör 
uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten, såsom polis- och åklagarmyndigheterna (26 
kap. 6 § miljöbalken). Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden och förbud som behövs 
för efterlevnaden (26 kap. 9 § miljöbalken). Sådana beslut får förenas med vite (26 kap 14 § 
miljöbalken). Tillsynsmyndigheten får inte besluta om mer ingripande åtgärder än vad som 
behövs i det enskilda fallet. 
 
Kommunernas grundläggande ansvar 
Det grundläggande kommunala ansvaret för operativ tillsyn över bl.a. kemikalier framgår av 26 
kap. 3 § miljöbalken. Enligt den bestämmelsen bedriver varje kommun tillsyn över hanteringen 
av kemiska produkter enligt 14 kap. I lagtexten är det kommunala ansvaret för tillsynen enligt 
14 kap. miljöbalken enligt ordalydelsen begränsat i två avseenden. Det ena är att ansvaret 
avser verksamhetsutövarnas hantering, det andra är att det enbart avser kemiska produkter. 
Med hantering omfattas en lång rad förfaranden, exempelvis tillverkning, saluhållande, 
överlåtelse, lagring och användning. Däremot exkluderas import och export och annan införsel 
och utförsel. För en importör som saluhåller en kemisk produkt omfattar därmed ansvaret 
tillsyn över alla regler för företagets saluhållande och övrig hantering men exkluderar tillsyn 
över t.ex. importregler.   
 
Kommunerna bedriver även tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap., 
med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd. Tillsyn över hälsoskyddet 
enligt 9 kap. inkluderar sådan tillsyn över kemikalier som avser hanteringen i en viss 
verksamhet eller på en viss plats, men lägger också ett generellt tillsynsansvar på 
kommunerna för alla slag av verksamhet och åtgärder som kan orsaka ohälsa för människor. 
Dessa behöver inte vara platsknutna. Regeringen får med stöd av 26 kap. 3 § första stycket 
miljöbalken föreskriva om ytterligare tillsynsansvar för kommunerna. 
 
Tillsynsförordningens uppbyggnad 
Regeringen har reglerat fördelningen av de statliga myndigheternas operativa ansvar för 
tillsynen i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken (tillsynsförordningen). 
Bilagan är indelad i tillsynsområden under sex punkter (A - G) med tillhörande rubriker. De 
punkter som har betydelse för regleringen av ansvaret för kemikalietillsynen är punkterna ”B 
Verksamheter m.m.”, ”C Försvarets verksamheter”, ”D kemiska produkter och 
biotekniska organismer” och ”G vissa EG-förordningar”. Vidare det troliga är att 
tillsynsområdena under punkten D avser tillsyn enligt 14 kap. även om detta inte framgår tydligt 
av rubriken. Direkt under rubriken till punkten finns en ingress som lyder: 
 
I detta avsnitt anges de statliga myndigheter som, förutom den kommunala nämnden, har 
ansvaret för den operativa tillsynen när det gäller kemiska produkter och biotekniska 
organismer, indelat i ansvarsområden. Om två myndigheter har operativt tillsynsansvar, får 
överenskommelse träffas mellan myndigheterna om hur ansvaret normalt skall fördelas. Båda 
är dock alltid operativa om så krävs. 
 
Sammantaget är det oklart om det finns ett kommunalt ansvar för tillsynen över 14 kap. miljö-
balken vad gäller varor. För det fall det finns ett sådant ansvar är det svårt att avgöra dess 
omfattning. Kommunal tillsyn som rör varor kan emellertid bli aktuell vid tillämpning av 
bestämmelserna i 9 kap. eller 15 kap. miljöbalken, samt enligt avdelning IV i Reach, artikel 33 
som innefattar krav på information om ämnen i varor.  
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Beträffande punkten ”G Tillsyn enligt vissa EG-förordningar” följer tillsynsansvaren av vad 
som framgår av punkten D, vilket innebär att kommunernas operativa kemikalietillsyn 
innefattar i dagsläget tillsynen enligt Reach-förordningen. Omfattningen av detta tillsynsansvar 
beror dock också på hur kommunens ansvar enligt punkten D kan tolkas. Se även bilaga 1 
som innefattar lagtext över dagens reglering av tillsynsansvaret enligt punkt D och G i 
tillsynsförordningen. (Sjöfartsverket är numera ersatt med Transportstyrelsen och Statens 
Räddningsverk med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
 
Enligt SOU 2008:73 faller de operativa tillsynsansvaret under punkten D ut enligt följande: 
 

  

  
 
Exempel på kommunernas tillsynsuppgifter framgår av nästa avsnitt (5) som innefattar en 
tabell med redovisning av Reach-utredningens tolkning av kommunernas aktuella och framtida 
tillsynsansvar.   
 
Sammanfattningsvis, trots de oklarheter som finns med i bilden har kommunerna i dagsläget 
ett mycket brett tillsynsansvar inom kemikalieområdet. Detta ansvar kan vara svårt att tillämpa 
på alla tillsynsnivåer, främst med anledning av att den nya kemikalielagstiftningen är mycket 
omfattande och i många avseende även svår tolkad. En rättssäker tillämpning av detta 
regelverk förutsätter en god kompetens inom området.  
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Bestämmelserna enligt Reach är dock ”på plats” i svensk lagstiftning, omfattas av 
riksdagsgodkända straffbestämmelser och det finns ett stort behov av att verksamhetsutövare 
kan få svar av den operativa tillsynsmyndigheten på de mest angelägna frågorna som inte 
sällan kan påverka bolagens framtida existens. 
 
Med ledning av detta anser arbetsgruppen att kommunernas aktuella kemikalietillsyn 
bör innefatta tillsyn enligt Reach, dock i sådan omfattning som möjliggör en rättssäker 
tillämpning av regelverket. 
  
5. Reach-utredningens förslag om fördelning av tillsynsansvar  
 
Sammanfattning 
 
Miljödepartementet har berett myndigheter, näringsliv och allmänheten tillfälle att inkomma med 
synpunkter på Reach-utredningens slutbetänkande Kemikalietillsyn - organisation och 
finansiering (SOU 2008:73).
 
Den 555 sidor långa utredningen innehåller förslag till ändringar i lagstiftning, organisation och 
finansiering. Syftet är att underlätta för genomförandet av Reach och andra EG-förordningar 
samt att förtydliga myndigheters ansvarsområden. Utredningen föreslår bl.a. att:  
 
• Inspektionsverksamheten vid Kemikalieinspektionen ska öka.  
• Kemikalietillsynen centraliseras hos Kemikalieinspektionen för att bredda inspektionens 

tillsynsansvar och minska antalet myndigheter som bedriver tillsyn över en viss verksamhet 
• Kemikalieinspektionen ska ha det centrala ansvaret för tillsynsvägledning och produkttillsyn 

som rör kemiska produkter och varor.  
• Naturvårdsverket ska tillsynsvägleda om platsanknuten kemikalietillsyn vid miljöfarliga 

verksamheter.  
• Länsstyrelserna får ett ökat ansvar för tillsyn och tillsynsvägledning inom 

kemikalieområdet. 
 
Utredningen lämnar också förslag på inriktningen för den fortsatta kemikalietillsynen. För att 
målet Giftfri miljö ska uppnås och för att genomdriva Reach anser utredningen att 
myndigheterna bör prioritera tillsyn över:  
− registreringsplikt enligt Reach  
− ett fungerande informationsflöde om kemiska produkter och skyddsåtgärder  
− farliga ämnen i kemiska produkter och varor och  
− företagens interna kontrollsystem för att uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen  
 
Mer i detalj föreslår utredningen följande fördelning av den operativa tillsynen av 
kemiska produkter 
 
Kemikalieinspektionen får ansvaret för all operativ produkttillsyn över tillverkare (inkl. 
formulerare) och de som för in och för ut kemiska produkter gällande regler om utsläppande 
av kemiska produkter på marknaden enligt miljöbalken och EG-förordningar under 
miljöbalken. 
 
Kemikalieinspektionens ansvar omfattar därmed inte produkttillsyn avseende regler som rör 
användning av kemiska produkter. 
 
Detta innebär att: 
 
a) Räddningsverkets produkttillsyn över regler om utsläppande på marknaden av kemiska 

produkter avseende produkternas brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper 
enligt miljöbalken och EG-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde förs över till 
KemI. 
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b) Läkemedelsverkets produkttillsyn över kosmetiska och hygieniska produkter bör på sikt 
föras över på Kemikalieinspektionen, 

c) Produkttillsyn över tillverkare och den som för in eller för ut ämnen som bryter ned 
ozonskiktet, vissa fluorerande växthusgaser (tillsynsmyndighet saknas idag), drivmedel och 
bränslen läggs på Kemikalieinspektionen. 

d) Det kommunala ansvaret för produkttillsyn av tillverkare och de som för in kemikalier i 
landet tas bort i den utsträckning det avser regler om utsläppande på marknaden. 

e) Produkttillsynen över återförsäljare, grossister, detaljister och andra aktörer längre  
     ner i distributionskedjan följer ansvaret för länsstyrelsernas och kommunernas 

platsanknutna tillsyn enligt miljöbalken (i den mån dessa tillsynsobjekt kan omfattas av 
definitionen miljöfarlig verksamhet eller ingå i hälsoskyddstillsynen). Här krävs 
tillsynsvägledning. 

 
På de områden där KemI saknar kompetens, dvs. arbetsmiljö, yttre miljö och kemisk-
fysikaliska egenskaper tillförs denna kompetens genom att Kemikalieinspektionen förordnar 
personer på Arbetsmiljöverket, länsstyrelser och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Dessa personer utför produkttillsyn under KemI:s ansvar.  
 
KemI:s produkttillsyn finansieras i sin helhet genom avgifter inkl. den som utförs av förordnad 
personal på andra myndigheter. 
 
Operativ tillsyn av varor 
 
KemI får ansvaret för all produkttillsyn över varor gällande regler om utsläppande på 
marknaden enligt miljöbalken och EG-förordningar under miljöbalken. 
 
KemI ges i uppdrag att tas fram en nationell strategi för tillsynen över kemikalier i varor, 
inklusive finansiering och hur provtagning och analysverksamhet ska utformas. 
 
Platsanknuten tillsyn 
 
Ingen förändring sker i ansvaret för den s.k. platsanknutna tillsynen. Arbetsmiljöverket och 
Transportstyrelsen får ansvar för tillämpningen av riskhanteringsåtgärder enligt Reach. 
 
Så här motiverar Reach-utredningen ovanstående förslag: 
 
- Förutsättningar ges för en enhetlig nationell strategi och inriktning i en effektiv tillsyn mot 

målet ”giftfri miljö”. 
- Frågor om arbetsmiljö, annat hälsoskydd och yttre miljö integreras på ett systematiskt sätt i 

produkttillsynen. 
- Förutsättningar ges för att KemI ska kunna dra nytta av tillsynen i EU-arbetet. 
- En myndighet har vad gäller genomförandet och utvecklingen av Reach kontakter med 

Echa, EU-kommissionen och de andra nationella tillsynsmyndigheterna inom EU. 
- Det blir ett enhetligt agerande från myndigheterna vad gäller produkttillsyn.  
- Det föreslagna tillsynsansvaret ger bättre förutsättningar till tydligare koppling mellan 

tillsynsavgift och motprestation. 
- Ett bredare ansvar läggs på KemI vad gäller produkttillsynen över kemiska produkter och 

varor. 
- Det ger ökade möjligheter för regeringen till styrning och resultatuppföljning av 

kemikalietillsynen. 
- Mer resurser krävs för statlig produkttillsyn av kemiska produkter. Denna finansieras med 

avgifter.  
- Mer resurser kommer att krävas även för KemI:s varutillsyn. Största delen bör finansieras 

med skattemedel. 
- Personer som förordnas för KemI:s tillsyn har en myndighet som är det är anställda hos 

och en annan som de arbetar på uppdrag av. 
- Tillsynsansvar och regelutveckling kommer inte att hållas ihop på alla områden. 
 
Nedan visas hur Reach-utredningen tolkar de hitintills gällande tillsynsuppgifter och föreslår 
framtida tillsynsområden för kommunernas del (se även författningsförslag i bilaga 2). 
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6. Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach  
 
De benämningar som har en egen definition i REACH (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) 
Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/Page____4692.aspx
 
Miljöbalk (1998:808). Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1406 
 
14 kap.  
 
Definitioner 
 
2 § I detta kapitel avses med 
 
1. kemisk produkt: ett kemiskt ämne* eller en beredning* av kemiska ämnen som inte är en vara, 
 
2. vara*: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion, 
 
3. bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat 
tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, däribland 
virus, nematoder, insekter eller spindeldjur, 
 
4. kemiskt bekämpningsmedel: en kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, 
växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
skada på egendom, 
 
5. biologiskt bekämpningsmedel: en bioteknisk organism som framställts särskilt för att förebygga eller 
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller skada på egendom, 
 
6. hantering: en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism 
tillverkas*, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används*, omhändertas, 
destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande, 
 
7. införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara till Sverige, och 
 
8. utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara från Sverige. Lag (2008:240). 
 
3 § I detta kapitel avses med: 
 
kemikalieregistreringsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt 
rådets direktiv76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG, 
 
biociddirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om 
utsläppande av biocidprodukter på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 
2008/16/EG, 
 
preparatdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och 
märkning av farliga preparat, senast ändrat genom kemikalieregistreringsförordningen, 
 
växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/76/EG, 
 
ämnesdirektivet: rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, senast ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG. Lag (2008:240). 
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Kemikalieregistreringsförordningen (Reach) - Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 
 
KAPITEL 2, Artikel 3 
 
Nedan följer ett urval av mest vanliga begrepp. En fullständig lista återfinns i förordningen under 
Definitioner och allmänna bestämmelser. 
 
Definitioner 
 
I denna förordning gäller följande definitioner: 
 
1. ämne: kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive 
de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som 
härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att 
det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning. 
 
2. beredning: blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen. 
 
3. vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion. 
 
4. producent av en vara: varje fysisk eller juridisk person som framställer eller sätter samman en vara 
inom gemenskapen. 
 
5. polymer: ett ämne bestående av molekyler som är uppbyggda av en sekvens av en eller flera typer 
av monomerenheter. Molekylerna skall vara fördelade över en rad molekylvikter, där skillnaden i 
molekylvikt främst kan hänföras till skillnader i antalet monomerenheter. 
En polymer utgörs av  
 
a) en enkel viktmajoritet molekyler som innehåller åtminstone tremonomer enheter kovalent bundna till 
åtminstone en annan monomerenhet eller annan reaktant, 
 
b) mindre än en enkel viktmajoritet molekyler med samma molekylvikt. I denna definition avses med 
”monomerenhet” en monomers form i en polymer efter reaktionen. 
 
6. monomer: ett ämne som kovalent kan bindas till en sekvens av andra likadana eller olika molekyler 
under de förhållanden som råder vid den polymerbildande reaktion som används för en given process. 
 
7. registrant: den tillverkare eller importör av ett ämne eller den producent eller importör av en vara som 
lämnar in en registreringsanmälan för ett ämne. 
 
8. tillverkning: produktion eller utvinning av ämnen i naturlig form.  
 
9. tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och tillverkar ett ämne i 
gemenskapen. 
 
10. import: fysisk införsel till gemenskapens tullområde. 
 
11. importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och ansvarar för import. 
 
12. utsläppande på marknaden: leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller 
kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden. 
 
13. nedströmsanvändare: en fysisk eller juridisk person, annan än tillverkaren eller importören, som är 
etablerad i gemenskapen och använder ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en beredning – 
i sin industriella eller professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en 
nedströmsanvändare. En återimportör som undantas enligt artikel 2.7 c skall betraktas som en 
nedströmsanvändare. 
 
14. distributör: en fysisk eller juridisk person som har är etablerad i gemenskapen, även en 
återförsäljare, och som endast lagrar och släpper ut ett ämne på marknaden – antingen som sådant eller 
ingående i en beredning – för en tredje parts räkning. 
 
15. intermediär: ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att 
omvandlas till ett annat ämne (nedan kallad ”syntes”). 
 
16. plats: ett ställe där viss infrastruktur och vissa resurser delas, om det finns mer än en tillverkare av 
ett ämne. 
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17. aktörer i distributionskedjan: alla tillverkare och/eller importörer och/eller nedströmsanvändare i en 
distributionskedja. 
 
18. kemikaliemyndigheten: den europeiska kemikaliemyndighet som inrättas genom denna förordning. 
 
20. infasningsämne: ett ämne som uppfyller minst ett av följande kriterier: 
 
a) Det är upptaget i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). 
 
b) Det har tillverkats i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 
1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, men inte släppts ut på marknaden av tillverkaren eller 
importören, åtminstone en gång under de 15 år som föregår förordningens ikraftträdande, under 
förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta. 
 
c) Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till  europeiska unionen 
den 1 januari 1995, den 1maj 2004 eller den 1 januari 2007, av tillverkaren eller importören under 
perioden från och med den 18 september 1981 till och med den 31 oktober 1993, och ansågs, innan 
denna förordning trädde i kraft, ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 
67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 
som är ett resultat av den ändring som genomfördes genom direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar 
inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller 
importören har skriftligt bevis på detta. 
 
21. anmält ämne: ett ämne för vilket en anmälan har lämnats in och som får släppas ut på marknaden i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG. 
 
24. användning: bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av 
behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, produktion av en vara eller annat 
utnyttjande. 
 
25. registrantens egen användning: registrantens industriella eller yrkesmässiga användning. 
 
26. identifierad användning: avsedd användning av ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning – eller användning av en beredning, av en aktör i distributionskedjan, inklusive dennes egen 
användning eller sådan användning som denne får kännedom om genom skriftlig information från 
närmaste nedströmsanvändare. 
 
32. leverantör av ett ämne eller en beredning: varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller 
distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en beredning – eller en 
beredning. 
 
33. leverantör av en vara: varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i 
distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden. 
 
34. mottagare av ett ämne eller en beredning: en nedströmsanvändare eller distributör som mottar en 
leverans av ett ämne eller en beredning. 
 
35. mottagare av en vara: en industriell eller yrkesmässig användare eller distributör som mottar en 
leverans av en vara och som inte är konsument. 
 
37. exponeringsscenario: en uppsättning villkor, inbegripet driftförhållanden och 
riskhanteringsåtgärder, som beskriver hur ämnet tillverkas eller används under sin livscykel och hur 
tillverkaren eller importören kontrollerar eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera 
exponeringen av människor och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt efter behov avse en specifik 
process eller användning eller flera processer eller användningar. 
 
38. användnings- och exponeringskategori: ett exponeringsscenario som omfattar ett brett spektrum 
av processer eller användningar, där uppgift om processerna eller användningarna ges, som ett 
minimum, i form av den korta allmänna beskrivningen av användningen. 
 
40. inte kemiskt modifierat ämne: ett ämne vars kemiska struktur kvarstår oförändrad, även om det har 
genomgått en kemisk process eller behandling, eller en fysikalisk mineralogisk omvandling, exempelvis 
för att avlägsna föroreningar. 
 
41. legering: ett metallmaterial, homogent i makroskopisk skala, bestående av två eller flera element 
som är kombinerade på ett sådant sätt att de inte utan vidare kan skiljas åt på mekanisk väg. 
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7.   Introduktion - preliminär checklista över de skyldigheter och 
rättigheter som gäller för nedströmsanvändare med hänvisning till 
aktuella lagrum i Reach  

 
 
Nedanstående checklista/enkät kan användas av kommuner som ett stöd vid tillsyn hos 
kommunala tillsynsobjekt före det att nya bestämmelser om tillsynsorganisationen fastställs.  
Checklistan/enkäten används för den tillsyn som i huvudsak enbart innebär information  
till och inventering av företagets beredskap och uppdatering gentemot Reach-reglerna. 
Denna genomgång kan man t ex genomföra som ett extra steg vid de ordinarie företagsbesök 
som normalt sker utifrån kontroll av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (SFS 1998:808)    
9 kap. 
 
Checklistan fokuserar framförallt på hantering hos s.k. nedströmsanvändare och inte 
hos renodlade tillverkare och importörer enligt Reach. Definitionen av 
nedströmsanvändare finns i avsnitt 6 men kan exemplifieras på följande sätt: 
 
• Formulerare - den som använder ett ämne för att tillverka en beredning, till exempel 

ett rengöringsmedel eller en färg, som sedan säljs antingen till en yrkesmässig 
användare eller till privatkonsument.  

• Den som infogar ett ämne eller en beredning i en vara - till exempel den som tillsätter 
en stabilisator till en plast.  

• Industriella användare - till exempel den som använder ämnet i en 
produktionsprocess, exempelvis som avfettningsmedel innan efterföljande 
ytbehandling.  

• Yrkesmässiga användare – till exempel den som använder ett ämne eller en 
beredning i sin verksamhet, exempelvis ett serviceföretag (städföretag som använder 
ett rengöringsmedel) eller en hantverkare (en målare som använder en färg). 

 
 
I bilaga 3, ”Reach och straffsanktioner” (från KemI) presenteras tillämpliga straffbestämmelser 
och i bilaga 4 finns mer information med anknytning till nedanstående frågor.  
 
 
Frågor om REACH 
 
Fråga 1. Känner företaget till den nya europeiska kemikalielagstiftningen 

Reach? 
  ja     

 
 nej 

 Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

 
Fråga 2. Är företaget tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör 

enligt Reach?  
  Tillverkare      Importör      Nedströmsanvändare     Distributör 

 
  Vet ej 
  
 Ta reda på i vilken/vilka av ovanstående grupper företaget ska placeras. 

 
(OBS! Observera att definitionen av tillverkare eller importör enligt Reach 
inte är den samma som enligt 14 kap. miljöbalken. Se Reach-ordlista: 
http://www.kemi.se/templates/Page____4692.aspx ) 

 
 Berörs ej, hanterar inga kemikalier 
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 Kommentar: Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller 
använder ett ämne som sådant (=distributionskedja), eller i en beredning eller 
en vara, berörs olika av reglerna i Reach. Importörer är exempelvis skyldiga 
att registrera vilka ämnen de importerar hos EUs kemikaliemyndighet ECHA. 
Det är viktigt att notera att företaget kan ha flera olika roller, dvs. ett företag 
kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen 
För de olika rollerna, se definitionerna i avsnitt 6 och information i bilaga 4. 
 
Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, art. 3. 

 
Fråga 3. Har företaget kontrollerat (med leverantören) att ämnena i företagets 

kemikalier är förregistrerade, alt. registrerade enligt Reach? 
 

  ja, företaget har själv kontrollerat 
 

 ja, företaget har kontrollerat med sin leverantör 
 

 ja, men registrering krävs ej (för alla/för vissa kemikalier) för att (se 
undantag i art 2, 6, 7 och 9) 
 

 nej      
 

  Företaget kontrollerar att kemikalierna på företaget är registrerade för sitt 
användningsområde  

 Kommentar: 

Kravet på registrering gäller för det enskilda ämnet. En beredning som är en 
blandning av flera ämnen behöver inte registreras, men väl de enskilda 
ämnena som ingår i beredningen. För ämnen som ingår i importerade varor 
gäller särskilda regler.  

Varje tillverkare eller importör av ett ämne, som sådant eller ingående i en 
beredning i mängder om minst ett ton per år, ska lämna in en 
registreringsanmälan till den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i 
Helsingfors. Om ingen registrering finns av ämnet får ämnet inte tillverkas 
eller släppas ut på marknaden. Registrering sker också av ämnets 
användningsområde/n. Detta medför bl.a. att all annan användning än det 
som anges i registreringen inte är tillåten. Se i bilagan 4 när enskilda ämnen 
ska registreras. De farligaste ämnen och de största mängderna registreras 
först. 
 
Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, artikel 
5 och 6. I artikel 2 finns undantag från REACH och i artikel 6,7 och 9 finns 
undantag från registreringsplikten för vissa ämnen och/eller mängder. 

 
Fråga 4. Finns rutiner för framtida kontrollen att kemikalierna används endast 

för godkända användningsområden? 
  ja 

 
 nej   

 

 Rutiner för framtida kontrollen att kemikalierna används för godkända 
användningsområden upprättas. 

 Kommentar:   
Varje ämne skall registreras för ett/flera godkänt/da användningsområde/n. 
Kontrollera med leverantören om bolagets användningsområden kommer att 
finnas med i registreringsunderlaget. 
 
Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, 
Artikel 6 och 7 samt 10.a.iii. 
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Fråga 5. Finns rutiner för att rapportera fel i säkerhetsdatabladet till leverantören 

och för att i 10 år spara den information som behövs för detta?
 ja 

 
 nej   

 
 Rutiner att rapportera fel i säkerhetsbladet till leverantören upprättas.

  

 
  

Kommentar:  
För att informationen i säkerhetsdatabladet ska vara korrekt och uppdaterad är 
det viktigt att ny information om farliga egenskaper vidarebefordras från en 
nedströmsanvändare och uppåt i distributionskedjan. Det kan exempelvis vara 
fråga om att en användare av ett ämne upptäcker att den typ av skydds-
utrustning som rekommenderas i säkerhetsdatabladet inte är lämplig eller att 
det har visat sig att redovisning av sammansättningsuppgifter är brisfällig.  

Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Artikel 
31.1, 31.2, 31.5, 31.6, 31.9 och 34 resp. 36.

 
Fråga 6. Finns rutin för att hålla SDB tillgängliga och uppdaterade?
  
  

  ja     
 

 nej   
 

 Rutiner för att hålla SDB och kemikaliesäkerhetsrapport uppdaterade och 
tillgängliga skall upprättas.

 Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Artikel 
31.8, 31.9 och 37.5a .

 
Fråga 7. Finns rutiner för att identifiera, tillämpa och rekommendera lämpliga 

åtgärder för att kontrollera riskerna med ämnet, som inte anges i 
säkerhetsdatabladet? 

  ja     
 

 nej   
 

 Rutiner att identifiera och tillämpa, och där det är lämpligt även 
rekommendera lämpliga åtgärder för att kontrollera riskerna med ämnet 
upprättas (riskbedömning och riskhanteringsåtgärder).

  
  

Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Artikel 
32.

 
Fråga 8. Finns rutiner för att förse den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA 

med information när det krävs?
    ja     

 
 nej   

 

 Företaget upprättar rutiner för att förse den europeiska kemikaliemyndig-
heten ECHA med information när det krävs, bla. då:      
                                                             
-     om nedströmsanvändare använder ett ämne mer än 1 ton per år och 

tillämpar en annan klassificering av ett ämne än leverantören  
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  Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Artikel 
38.4 och 39.2

 
 Fråga 9. Används ämnen som omfattas av begränsningsreglerna enligt Reach?  

 
 
  
 
 

 ja                nej              Vet ej 
 

  Ta reda på om sådana kemikalier hanteras. Upprätta rutiner för att 
fortlöpande kontrollera detta.  

 Kommentar: 
Användningen av ett ämne kan förbjudas eller begränsas om användningen 
medför oacceptabla risker. De förbud och begränsningar som nu finns i det 
så kallade begränsningsdirektivet (direktiv 76/769/EEG) återfinns nu i bilaga 
XVII till Reach. Avdelningen 4 om begränsningar trädde i kraft den 1 juni 
2009. Läs mer i bilaga 4, samt under:   
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Begränsningar.pdf
och  http://apps.kemi.se/begransningsdatabas/index.aspx?sprak=sv
 
Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 
Avdelning 8, bilaga XVII, samt SFS 1998:944. 

 
Fråga 10. Används ämnen som omfattas av kandidatlistan för tillståndsplikt enligt 

Reach?  
 

 ja  
 

 ja, företaget ska själv söka tillstånd för detta 
 

 ja, företagets leverantör ska söka tillstånd för detta  
   

 nej                      vet ej 
 

 Ta reda på om sådana kemikalier hanteras. Upprätta rutiner för att 
fortlöpande kontrollera detta.  
 

 
  
 
 

Kommentar: 
Länk till kandidatlistan:  
 
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/KemI_tabell_Kandidatforteck
ningen.pdf
 
Vissa ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa eller miljö kommer inte 
att få användas eller släppas ut på marknaden för en användning utan 
tillstånd (artiklarna 56 och 57). För enbart tillverkning av ett ämne behövs 
inget tillstånd. Ämnen som kräver tillstånd kommer att förtecknas i en bilaga 
(bilaga XIV) till Reach. Den första kandidatförteckningen, som innehåller 15 
ämnen, är publicerad på ECHA:s webbplats. Beslutet att föra upp ett ämne 
på bilaga XIV kommer att fattas av kommissionen enligt ett särskilt 
förfarande. Kemikaliemyndigheten ska vartannat år lämna en 
rekommendation till kommissionen om de prioriterade ämnen som ska föras 
upp på bilaga XIV. Den första rekommendationen (enligt artikel 58.3) är 
publicerad. KemI har sammanställt en tabell med de 15 ämnenas namn och 
användningsområden (se länken ovan). Mer info finns i bilaga 4. 
 
Lagrum: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 
Artikel 56 - 58. 
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8. Vidare uppföljning av Reach-reglerna vid  tillsynsbesök enligt 

miljöbalken 
 
Om man avser att göra ett tillsynsbesök som mera är inriktat på kemikaliereglerna i Reach och 
svenska tilläggsbestämmelser visas följande arbetssteg som ett möjligt tillvägagångssätt att 
granska företagets ”status” på Reach-området. Inför ett sådant besök kan det vara lämpligt att 
på förhand gå igenom följande.  
 
Företag som kan vara aktuella för denna tillsyn för kommunernas del är främst nedströms-  
användarna t ex s k formulerare som producerar kemiska produkter till försäljning på mark-
naden utifrån vissa ingående kemiska ämnen/produkter (råvaror). De vanligaste produkt-
områdena är tillverkning av färg, rengöringsmedel, hygienprodukter, samt ytbehandlings-
produkter för underhåll t ex rostskyddsmassa, bitumen-/asfaltprodukter för beläggning av 
vägar, gator, parkeringsplatser etc. Ytbehandlare/lackerare som använder kemiska 
ämnen/produkter för att ge slutprodukten/varan ett visst utseende eller ytskydd är en annan 
mycket vanlig bransch. Gemensamt för dessa företag är att slutprodukten begränsas till en 
blandning av kemiska ämnen utan att någon kemisk reaktion inträffar och utan att andra (nya) 
kemiska ämnen (molekylslag) uppstår än de som ingick i råvaran.  
 
A)  Försök få fram en schematisk processflödesbild t ex enligt nedanstående:  

 
 
 KEMISKT ÄMNE/BEREDNING/                      PROCESS/BLANDNING                                          BEREDNING/                          

KEMISK PRODUKT                                                                                                               KEMISK PRODUKT 
     
 

    
              

Bildtext:  Vilka ämnen kommer att ingå i slutprodukten och i vilka halter bör framgå av 
säkerhetsdatablad. 

  
För kontroll av kemikaliehanteringen och övrig miljöpåverkan är uppgifterna intressanta då 
restkemikalier påverkar såväl eventuella vatten-/luftutsläpp som avfallet d v s klassificering 
och lagringskrav på detta. Färgblandare använder också bekämpningsmedel i färger.  
  
B) Granskning av kemikalieförteckning och tillgängliga SDB för att ”scanna” av intressanta och 
kanske farlig kemiska ämnen som används i produktionen. Gäller alltså kemiska 
produkter/råvaror för den reguljära produktionen. Förbrukningskemikalier kan ges en lägre 
prioritet - dock bör begränsade ämnen/prioämnen uppmärksammas genom att bl.a. lämna info 
om utbyteskravet i MB. 
  
C) Lista de viktigaste produktionsämnena enligt processflödesbilden. Använd t ex en tabell av 
typ prioprojektet (olika modeller finns). Är ämnena förhandsregistrerade för detta 
användningsområde. (sök via länken http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-
sub.aspx#rowsCOunt ). När skall dessa ämnen vara helt infasade enl Reach. 
 
(frågor till Reach-upplysningen, svar från Barbro Sillrén): 
 
• På ECHA's hemsida finn en länk för sökning av förhandsregistrerade ämnen. 

http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx man får här uppgift om 
EC- & CAS-nr, namn och 'envisaged registration' dead-line'. Kan du förklara det 
sistnämnda begreppet? Det är det datum som företaget troligtvis ska registrera, dvs. 
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beroende på vilken volym så inträder olika datum. T.ex. tillverkar du mellan 1-10 ton så 
behöver inte registreringen vara inne förrän 1 juni 2018. 

 
• Den nedladdningsbara csv-filen lämnar samma knapphändiga information. Uppgifter om 

registreringsnummer, registrerad användning o s v finns inte här. Kan man få fram sådana 
uppgifter via ECHA's eller KemI's hemsida? Eftersom det inte finns några registreringar än 
så finns heller inte några registreringsnummer eller registrerad användning. Se artikel 119 i 
Reach för den information som ska finnas på ECHAs hemsida som minimum. KemI 
kommer inte ha egna listor, utan enbart länkar till ECHAs hemsida. 

 
• Skall inte registreringen vid ECHA ge ett registreringsnummer utöver de andra sökbara, EC 

& CAS? Vad gäller för nu förhandsregistrerade ämnen? De som förhandsregistrerar får ett 
annat nummer än det nummer som man får för sitt ämne vid en senare registrering. 
Troligtvis kommer inte registreringsnummer att finnas sökbara på ECHAs hemsida och det 
är heller inte säkert att de kommer att finnas på ett säkerhetsdatablad eftersom industrin 
lobbar hårt för att få bort det.) 

 
D) Granskning av SDB enl Reach, är kraven uppfyllda och när träder de olika stegen in 
t ex krav på exponeringsscenario. CLP-förodningen EG 1272/2008 gäller till viss del - nu mest   
frivillig, bra info finns på KemI's hemsida. 
 
Märkningsregler enl 
 KIFS 2005:7 http://www.kemi.se/templates/Page____5498.aspx  
 CLP: http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbCLPFeb09.pdf   
  http://www.kemi.se/templates/Page____5497.aspx
 
(frågor till Reach-upplysningen, svar från Barbro Sillrén) 
 
• Skall nya SDB en.l Rech-förordningen lämna upplysning om registrerade 

användningsområden för kemiska ämnen (angivet i registreringsanmälan?) som ingår i 
produkten som säkerhetsdatabladet gäller(?) - och i så fall från vilken datum gäller det? 
Enligt annex II punkt 1.2 ska ämnets/beredningens användningsområden i den mån   
de är kända anges. Om de finns många olika användningsområden så behöver bara de   
viktigaste eller vanligaste anges. Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport så ska   
säkerhetsdatabladet omfatta information om alla identifierade användningar som är   
relevanta för mottagaren av säkerhetsdatabladet och överensstämma med de   
identifierade användningar och exponeringsscenarier som anges i bilagan till  
säkerhetsdatabladet. Detta kan ju troligtvis i praktiken inte bli aktuellt förrän en   
registrering är gjord (innan dess krävs ju ingen kemikaliesäkerhetsrapport), dvs.   
tidigast efter 1 december 2010. 

 
• Skall SDB för en ny produkt ut från en tillverkare innehålla uppgifter om exponerings- 

scenarier (?) - och från vilken datum? I praktiken så finns det inga exponeringsscenarier 
förrän den första registreringen är gjort, så troligtvis kommer vi inte att se några 
exponeringsscenarier förrän efter 1 december 2010. Observera också att det inte krävs 
exponeringsscenarier för alla ämnen.) 

 
E) Berörs något ämne av begränsningsreglerna?– uppfylls kraven och vilka åtgärder   
behövs då? 
     
Enligt Reach-upplysningen gäller följande från den 1 juni  2009: 
 
- begränsningsdirektivet införs i Reach-förordningen avd 8 och bil XVII,  
- den svenska Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 

införsel och utförsel av kemiska produkter ändras men gäller parallellt och avser de egna 
utökade begränsningarna som antagits i Sverige tidigare (man bör alltså orientera sig om 
innehållet). Se även: http://apps.kemi.se/begransningsdatabas/index.aspx?sprak=sv 

- KIFS 2008:2 upphävs. Se http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K09_2.pdf 
 
  
F) Om gällande regler inte följs se aktuellt gällande straffbestämmelser i bilaga 3. 
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BILAGA 1 
 

Dagens tillsynsfördelning enligt Förordning 
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Uppdaterad: 
t.o.m. SFS 2008:1204. 
 
D. Kemiska produkter och biotekniska organismer 
  
I detta avsnitt anges de statliga myndigheter som, förutom den kommunala nämnden, har 
ansvaret för den operativa tillsynen när det gäller kemiska produkter och biotekniska 
organismer, indelat i ansvarsområden. 
 
Om två myndigheter har operativt tillsynsansvar, får överenskommelse träffas mellan  
myndigheterna om hur ansvaret normalt ska fördelas. Båda är dock alltid operativa om så 
krävs. 
 
D1 Kemikalieinspektionen har ansvar för den operativa tillsynen över tillverkare och andra 
primärleverantörer som släpper ut kemiska produkter, varor och biotekniska organismer på 
marknaden med avseende på deras produkter och varor, utom i fråga om 
   1. varor (material) och produkter enligt D3, D4 och D7, 
   2. drivmedel och bränslen, 
   3. ämnen som bryter ned ozonskiktet, 
   4. batterier, och 
   5. fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser. 
    
D2 Länsstyrelsen har ansvar för den operativa tillsynen i frågor om skydd av den yttre miljön 
vid hantering av kemiska produkter, varor och biotekniska organismer i miljöfarliga 
verksamheter enligt B1 utom i fråga om det som anges i D1. 
    
D3 Läkemedelsverket har ansvar för den operativa tillsynen över tillverkare och andra 
primärleverantörer av kosmetiska och hygieniska produkter. 
    
D4 Livsmedelsverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om 
   1. material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och 
   2. nappar. 
    
D5 Sjöfartsverket har ansvar för den operativa tillsynen över utrustning i fartyg som innehåller 
/Upphör att gälla U:2009-01-01/ 
   1. ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller 
   2. fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser. 
    
D6 Arbetsmiljöverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om sådana tillstånd att 
använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter 
eller förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, i de fall då tillståndsfrågan ska prövas 
av Arbetsmiljöverket. 
    
D7 Statens räddningsverk har ansvar för den operativa tillsynen över tillverkare och andra 
primärleverantörer som släpper ut kemiska produkter och varor på marknaden, när det gäller 
produkternas och varornas brandfarliga, oxiderande och explosiva egenskaper. 
    
D5 Transportstyrelsen har ansvar för den operativa tillsynen över utrustning i fartyg som 
innehåller /Träder i kraft I:2009-01-01/ 
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   1. ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller 
   2. fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser. 
    
D6 Arbetsmiljöverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om sådana tillstånd att 
använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter 
eller förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, i de fall då tillståndsfrågan ska prövas 
av Arbetsmiljöverket. 
   
D7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för den operativa tillsynen över 
tillverkare och andra primärleverantörer som släpper ut kemiska produkter och varor på 
marknaden, när det gäller produkternas och varornas brandfarliga, oxiderande och explosiva 
egenskaper. 
 
G. Tillsyn enligt vissa EG-förordningar 
    
G1 I fråga om tillverkares och importörers skyldigheter enligt rådets förordning (EEG) nr 
793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen har 
Kemikalieinspektionen ansvaret för den operativa tillsynen.    
 
G3 I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 
2003 om export och import av farliga kemikalier har Kemikalieinspektionen ansvaret för den 
operativa tillsynen.    
   
G5 I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 
2004 om tvätt- och rengöringsmedel har 
   1. Kemikalieinspektionen ansvaret för den operativa tillsynen i de delar som avser tillverkare 
och andra primärleverantörer, och 
   2. den kommunala nämnden ansvaret för den operativa tillsynen i de delar som inte avser 
tillverkare och andra primärleverantörer. 
    
G6 I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 
2006 om transport av avfall har 
   1. Naturvårdsverket ansvaret för den operativa tillsynen i frågor som omfattas av 
Naturvårdsverkets ansvar i egenskap av behörig myndighet enligt förordningen, och 
   2. de myndigheter som anges i avsnitt E ansvaret för den operativa tillsynen, enligt den 
uppdelning som framgår där, i frågor som inte omfattas av Naturvårdsverkets ansvar enligt 1. 
    
G7 I fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och 
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG har de myndigheter som anges i avsnitt C och D 
ansvaret för den operativa tillsynen enligt den uppdelning som framgår där. Förordning 
(2008:1204). 
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BILAGA 2 
 

Reach-utredningens författningsförslag SOU 2008:73 
 
Föreslagen lydelse 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
D. Kemiska produkter, varor och biotekniska organismer 
 
D1 Kemikalieinspektionen har ansvar för den operativa tillsynen 
avseende kemiska, produkter, varor och biotekniska organismer enligt följande: 
 
Ua. 14 kap. miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av det kapitlet 
Tillverkare av, eller den som för in till eller för ut ur Sverige kemiska produkter eller  
varor (primärleverantörer) i fråga om införsel, utförsel och hantering som innebär  
saluförande, överlåtelse eller därmed jämförbart förfarande, varvid den som i eget  
namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt anses som tillverkare 
 
Undantag: frågor som omfattas av 
1. Läkemedelsverkets ansvar enligt D4, eller 
2. Livsmedelsverkets ansvar enligt D5 
 
Andra aktörer än de nyss nämnda primärleverantörerna vad avser hantering som  
innebär saluförande, överlåtelse eller därmed jämförbart förfarande av varor 
 
Undantag: frågor som omfattas av Livsmedelsverkets ansvar enligt D5 
 
Den som hanterar eller för in till eller för ut ur Sverige en bioteknisk organism, med  
undantag för vad som anges i D2 och D3 
U 
 
 
 
 
 
 
 

b. KemikalieregistreringsförordningenU 

All operativ tillsyn som utförs på begäran av den europeiska kemikaliemyndigheten 
Tillverkare av ämnen, producenter av varor, importörer, nedströmsanvändare som  
framställer beredningar, leverantörer som för in ämnen, beredningar eller varor  
till Sverige och leverantörer som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn  
på ett ämne eller en beredning (primärleverantörer) 
 
Undantag: frågor som rör primärleverantörernas 
1. egen användning, identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning av  
sådana åtgärder, och 
2. skyldighet att enligt artikel 37.4 utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport och att delge  
information enligt artikel 38, när användningen av ämnet inte leder till att ämnet, som  
sådant eller i en beredning släpps ut på marknaden. 
 
Andra aktörer än de nyss angivna primärleverantörer i fråga om varor, med undantag för 
användning av varor 
 
Uc. Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet 
1. Producenter, vad avser deras utsläppande på marknaden av kontrollerade 
ämnen enligt förordning (EG) nr 2037/2000 
2. Utsläppande på marknaden av produkter och utrustning som utgör varor enligt 14 kap.  
miljöbalken och som innehåller kontrollerade ämnen enligt förordning (EG) nr 2037/2000 
 
Ud. Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier 
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Skyldigheter enligt förordning (EG) nr 304/2003 
 
Ue. Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel 
Tillverkares skyldigheter enligt förordning (EG) nr 648/2004 
U 
 
 

 
f. Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar  
1. Utsläppande på marknaden av ämnen som omfattas av förordning (EG) nr 850/2004,  
för sig eller ingående i beredningar, av de som tillverkar ämnena eller för in dem till Sverige 
2. Utsläppande på marknaden av artiklar som innehåller ämnen som 
omfattas av förordning (EG) nr 850/2004 
 
Ug. Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser 
1. Utsläppande på marknaden av produkter och utrustning som omfattas av förordning  
(EG) nr 842/2006 
2. Skyldighet att rapportera till kommissionen 
 
D2 När verksamheten omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar enligt 
avsnitt B och ansvaret inte har överlåtits enligt 10 §, har länsstyrelsen 
följande ansvar för den operativa tillsynen: 
 
Ua. 14 kap. miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av det kapitlet 
Tillverkare av, eller den som för in till eller för ut ur Sverige kemiska 
produkter, biotekniska organismer eller varor (primärleverantörer) i fråga om  
annan hantering än sådan som innebär saluförande, överlåtelse eller därmed  
jämförbart förfarande av kemiska produkter, biotekniska organismer eller varor,  
såsom användning i enskilda fall och försiktighetsmått vid sådan användning,  
varvid den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk  
produkt anses som tillverkare 
 
Undantag: frågor som omfattas av 
1. Livsmedelsverkets ansvar enligt D5, eller 
2. Arbetsmiljöverkets ansvar enligt D7 
 
Andra än nyss nämnda primäreleverantörer i fråga om 
1. hantering av kemiska produkter eller biotekniska organismer, 
eller 
2. annan hantering av varor än sådan som gäller saluföring eller 
överlåtelse eller därmed jämförbart förfarande 
 
Undantag: frågor som omfattas av 
1. Livsmedelsverkets ansvar enligt D5, 
2. Sjöfartsverkets ansvar enligt D6, eller 
3. Arbetsmiljöverkets ansvar enligt D7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Kemikalieregistreringsförordningen 
Tillverkare av ämnen, producenter av varor, importörer, nedströmsanvändare 
som framställer beredningar, leverantörer som för in ämnen, beredningar eller  
varor till Sverige och leverantörer som i eget namn förpackar, packar om eller  
ändrar namn på ett ämne eller en beredning (primärleverantörer) i fråga om deras 
 
1. egen användning, identifiering av egna riskhanteringsåtgärder och tillämpning  
av sådana åtgärder, och 
2. skyldighet att enligt artikel 37.4 utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport och att  
delge information enligt artikel 38, när användningen av ämnet inte leder till att  
ämnet, som sådant eller i en beredning, släpps ut på marknaden 
Andra än nyss angivna primärleverantörer i fråga om skyldigheter som rör ämnen,  
som sådana eller i beredningar, och användning av varor
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Undantag: frågor som faller under Arbetsmiljöverkets ansvar enligt 
arbetsmiljölagstiftningen och operativ tillsyn som utförs på begäran av 
den europeiska kemikaliemyndigheten 
 
Uc. Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet 
1. Utsläppande på marknaden av kontrollerade ämnen enligt förordning 2037/2000 av  
andra än producenter 
2. Andra skyldigheter enligt förordning (EG) nr 2037/2000 än sådana som rör utsläppande  
på marknaden 
 
Undantag: frågor som omfattas av 
1. Sjöfartsverkets ansvar enligt D6, och 
2. Naturvårdsverkets ansvar i egenskap av behörig myndighet 
 
Ud. Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel 
Andra än tillverkares skyldigheter enligt förordning (EG) nr 648/2004 
 
Ue. Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar  
1. Utsläppande på marknaden av ämnen som omfattas av förordning (EG) nr 850/2004,  
för sig eller ingående i beredningar, av andra än de som tillverkar ämnena eller för in  
dem till Sverige 
2. Andra skyldigheter enligt förordning (EG) nr 850/2004 än sådana 
som rör utsläppande på marknaden 
 
Uf. Europaparlamentets och rådets förordning om vissa fluorerade växthusgaser 
Andra skyldigheter enligt förordning (EG) nr 842/2006 än sådana som rör utsläppande  
på marknaden, med undantag för vad som omfattas av Sjöfartsverkets ansvar enligt D6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 3 
Information från KemI :s webbplats : http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/Reach_och_straffsanktioner.pdf
 
 
 
Reach och straffsanktioner     2009-01-28 
 
Reach är en förordning som gäller i EU:s medlemsländer samt i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Straffsanktioner till följd av 
överträdelser av bestämmelser i Reach bestäms däremot på nationell nivå. I Sverige har straffbestämmelserna för överträdelser av Reach införts i 29 
kap. miljöbalken (genom SFS 2008:240). Tillsynsmyndigheten har enligt miljöbalken skyldighet att polisanmäla överträdelser som är 
straffsanktionerade även om företaget upphör med överträdelsen. För straffansvar gäller uppsåt eller oaktsamhet. Påföljden för överträdelser av 
bestämmelser i Reach är som huvudregel (enligt miljöbalken) böter eller fängelse i högst två år. Om en gärning kan föranleda en miljösanktionsavgift 
och inte kan antas föranleda annan påföljd än böter, får åtal väckas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.  En 
straffbestämmelse kommer att införas för överträdelse av bestämmelserna i bilaga XVII till Reach. De förbud och begränsningar som nu finns i det så 
kallade begränsningsdirektivet (direktiv 76/769/EEG) kommer att finnas i bilaga XVII när avdelningen om begränsningar träder i kraft den 1 juni 
2009. 
 

 
 

 

http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/Reach_och_straffsanktioner.pdf
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BILAGA 4 
 
Vägledning till punkt 7 (checklista), frågor om Reach: 
 
Fråga 1:  
 
Reach började gälla stegvis med början den 1 juni 2007, då bland annat reglerna om information i 
distributionskedjan började tillämpas. Ett år senare, dvs. den 1 juni 2008, började reglerna om 
registrering och tillstånd att gälla. Reglerna om begränsningar börjar gälla den 1 juni 2009.  
 
Nedan finns en tidtabell med några viktiga tidpunkter för de olika delarna i Reach-förordningen. 
 

Tidtabell för Reach-förordningen 
 

Datum Avsnitt 
 

Avd IV – Information i distributionskedjan (inklusive säkerhetsdatablad) och de 
administrativa reglerna i Reach började gälla. 

2007-06-01 

Huvuddelen av Reach börjar gälla: 
Avdelning II – Registrering av ämnen 
Avdelning III – Gemensamt utnyttjande av data 
Avdelning V – Nedströmsanvändare 
Avdelning VI – Utvärdering 
Avdelning VII – Tillståndsprövning 
Avdelning XI – Klassificerings- och märkningsregistret 
Avdelning XII – Information till allmänheten m.m. 

2008-06-01 

Förordning om avgifter börjar gälla. 2008-06-01 
Under denna period kan infasningsämnen förhandsregistreras. 2008-06-01–

2008-12-01 
Den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) ska på sin webbplats ha publicerat en 
förteckning över de ämnen som har förhandsregistrerats. 

2009-01-01 

Avdelning VIII – Begränsningar, börjar gälla. 
Första förslag till lista över ämnen för tillståndsprövning. 

2009-06-01 

Slutdatum för registrering av infasningsämnen i följande fall: 

• CMR-ämnen i kategori 1 och 2 i mängder om minst 1 ton per år,  

• ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som mycket giftiga för 
vattenlevande organismer och som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön i mängder om minst 100 ton per år (Riskfras R50/53),  

• ämnen i mängder om minst 1 000 ton per år. 

2010-11-30 

Anmälan till klassificerings- och märkningsregistret börjar gälla. 
Anmälan av särskilt farliga ämnen i varor börjar gälla. 2011-06-01 
Slutdatum för registrering av alla infasningsämnen i mängder om minst 100 ton per 
år. 

2013-05-31 

Slutdatum för registrering av alla infasningsämnen i mängder om minst 1 ton per år. 2018-05-31 
 

www.kemi.seDet finns mycket material om Reach på Kemikalieinspektionens hemsida: 
En kort introduktion till Reach kan hämtas via denna länk: 
http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbReachMars08.pdf
 
Missat att göra en förhandsregistrering? - mer info under: 
http://www.kemi.se/templates/Page____5469.aspx
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Fråga 2: 
 
Tillverkare och importörer är enligt Reach bland annat skyldiga: 

o att förhandsregistrera de infasningsämnen som de tillverkar eller importerar  
o att registrera dessa ämnen samt nya ämnen som tidigare inte har funnits på 

marknaden 
o att upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna 

av ämnet  
o att se till att uppgifter i säkerhetsdatablad och annan information till mottagarna av 

ämnet är uppdaterat  
o att kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav och, om tillverkaren eller 

importören vill fortsätta att använda ämnet eller släppa ut det på marknaden efter det 
så kallade slutdatumet som fastställts för ämnet, ansöka om tillstånd för detta  

o att anmäla ämnet till klassificerings- och märkningsgregistret. 
 

Exempel på nedströmsanvändare: 

• Formulerare - den som använder ett ämne för att tillverka en beredning, till exempel ett 
rengöringsmedel eller en färg, som sedan säljs antingen till en yrkesmässig användare eller till 
privatkonsument. 

• Den som infogar ett ämne eller en beredning i en vara - till exempel den som tillsätter en 
stabilisator till en plast.  

• Industriella användare - till exempel den som använder ämnet i en 
produktionsprocess, exempelvis som avfettningsmedel innan efterföljande ytbehandling.  

• Yrkesmässiga användare – till exempel den som använder ett ämne eller en beredning i sin 
verksamhet, exempelvis ett serviceföretag (städföretag som använder ett rengöringsmedel) 
eller en hantverkare (en målare som använder en färg). 

 
En nedströmsanvändare är bland annat skyldig: 

• att lämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ett ämne eller en 
beredning eller en vara som innehåller vissa ämnen  

• att se till att säkerhetsdatablad och annan information till mottagaren av ett ämne eller en 
beredning eller en vara som innehåller vissa ämnen är uppdaterad  

• att vidarebefordra ny information uppåt i distributionskedjan om farliga egenskaper och 
lämpliga riskhanteringsåtgärder  

• att tillämpa de åtgärder för att kunna hantera risker som beskrivs i säkerhetsdatabladet eller i 
egen kemikaliesäkerhetsbedömning. 

En nedströmsanvändare kan dessutom vara skyldig: 
• att göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport och göra en egen anmälan som omfattar 

användningen av ämnet till den europeiska kemikaliemyndigheten. Detta gäller dock endast 
om nedströmsanvändarens användning av ämnet inte har tagits upp som en identifierad 
användning i en registreringsanmälan som en aktör längre upp i distributionskedjan har gjort.  

• att ansöka om tillstånd att använda ämnet (observera att detta måste ske före det så kallade 
slutdatumet). Detta gäller dock endast om användningen inte uppfyller de villkor som gäller i 
ett tillstånd som har beviljats en aktör längre upp i distributionskedjan.  

• att, om tillstånd har beviljats för ett ämne och användningen uppfyller villkoren i till-ståndet, 
anmäla användningen till den europeiska kemikaliemyndigheten inom viss tid 

Mera information om nedströmsanvändare finns här: 
http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbNedstromsanvandareSept07.pdf
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En distributör är bland annat skyldig: 

• att lämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ett ämne eller en 
beredning eller en vara som innehåller vissa ämnen  

• att se till att säkerhetsdatablad och annan information till mottagaren av ett ämne eller en 
beredning eller en vara som innehåller vissa ämnen är uppdaterad  

• att vidarebefordra ny information om ett ämnes farliga egenskaper och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder till nästa aktör eller distributör uppåt i distributionskedjan. 

 
Fråga 3: 
 
Frågor kring registrering i Reach tas upp på Kemikalieinspektionens hemsida med adress 
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Registrering.pdf 
 
På den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats http://echa.europa.eu/ finns en 
vägledning om registrering. Vägledningen förklarar vilka krav som ställs i samband med registrering, 
vem som har ansvar för att kraven uppfylls samt hur och när kraven ska vara uppfyllda. Det ges även 
en detaljerad vägledning för hur en registreringsanmälan ska göras och hur den ska uppdateras.  

 
Fråga 4: 

 
Mera information om användningsområden finns under denna länk: 
 
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Information_i_distributionskedjan.pdf
 
Kommentar:  
Det viktigt att komma ihåg att de flesta av kraven avseende egen användning, exponeringsscenarier 
(ES) och kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA)/kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) blir bindande i 
samband med registreringen av ämnen. Kraven på den sist nämnda skall vara uppfyllda dels den 30 
november 2010, dels den 31 maj 2013 och dels den 31 maj 2018 för ämnena som är förregistrerade. 
Företag som har missat förregistreringen måste avbryta tillverkningen eller importen av ämnet ifråga tills 
de har lämnat in samtliga registreringshandlingar.  

 
Fråga 5, 6 och 7: 
 
Information i distributionskedjan - säkerhetsdatablad (SDB) 

En leverantör är skyldig att vidarebefordra information uppåt i distributionskedjan om det kommer fram 
ny information om ett ämnes farliga egenskaper eller annan information som ger anledning att 
ifrågasätta om rekommenderade riskhanteringsåtgärder är lämpliga. 
 
Bestämmelserna om information i distributionskedjan finns i Reach-förordningens avdelning IV med bl. a. 
följande avsnitt. 

• Information i distributionskedjan  
• Säkerhetsdatablad  
• Skyldighet att lämna information om ämnen eller beredningar för vilka det inte krävs 

säkerhetsdatablad  
• Information om ämnen i varor  
• Skyldighet att lämna information uppåt i distributionskedjan 
 

För mera information om distributionskedjan se: 
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Information_i_distributionskedjan.pdf
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Fråga 8: 
 
Rutiner för att förse den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA med information när det 
krävs. 
 
Nedströmsanvändarens skyldighet att delge information regleras av artikel 38 i Reach och gäller 
främst för ämnen som är registrerade. Kommentaren till fråga 4 (se föregående sida) är delvis 
tillämplig även för detta område 
 
 
Fråga 9: 
 
Ämnen som omfattas av begränsningsregler enligt Reach 
 
Begränsningsdirektivets (76/769/EEG) regler förs över till bilaga XVII i Reach-förordningen (förordning 
(EG) nr 1907/2006) den 1 juni 2009. Ämneslistan finns i Reach-föörordningen fr.o.med sid. 167 under: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20081012:SV:PDF. 
Begränsningsdirektivets regler har genomförts i 8 kap (KIFS 2008:2). Eftersom Reach är en EG-
förordning behöver inte reglerna längre genomföras i svensk lagstiftning. Därmed upphävs 8 kap.  
Bilaga XVII i Reach innehåller bland annat begränsningar som gäller kadmium. Regeringen behandlar 
nu ett förslag om att upphäva de särskilda svenska reglerna om kadmiumförbud i förordningen  
1998:944. Om och när regeringen fattat beslut i den frågan kommer de kompletterande reglerna om 
kadmium i KIFS 2009:2 att upphävas. Dessa ändringar kan väntas träda i kraft under juli månad. Läs 
mer under: http://www.kemi.se/templates/Page____2947.aspx  och 
http://www.kemi.se/templates/Page____2950.aspx. 
 
Fråga 10: 
 
Ämnen som omfattas av tillståndsplikt enligt Reach 
 
Om ett ämne har tagits upp på bilaga XIV till Reach får en tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare inte släppa ut ämnet på marknaden eller själv använda det, såvida inte något av 
undantagen i artikel 56 är uppfyllt. En nedströmsanvändare behöver inte ansöka om tillstånd att 
använda ämnet om nedströmsanvändarens användning uppfyller villkoren i ett tillstånd som gäller för 
en aktör längre upp i distributionskedjan (artikel 56.2). Detta förutsätter att nedströmsanvändaren har 
rapporterat användningsområdet för ämnet till tillverkaren eller importören och att användningen är 
inkluderad i ett exponeringsscenario för ämnet. 
 
En nedströmsanvändare som använder ett ämne i enlighet med villkoren i ett tillstånd som har 
beviljats en annan aktör måste anmäla detta till den europeiska kemikaliemyndigheten inom tre 
månader från det att den första leveransen av ämnet har skett (artikel 66.1). Kemikaliemyndigheten 
ska upprätta ett register över alla nedströmsanvändare som har lämnat anmälan. Medlemsländernas 
behöriga myndigheter ska få tillgång till detta register. 
 
Om användningen av ämnet inte omfattas av ett redan meddelat tillstånd måste 
nedströmsanvändaren själv ansöka om tillstånd att använda ämnet. Vilken dokumentation som 
ska bifogas i samband med detta framgår av artikel 62 i förordningen. Ansökan om tillstånd att 
använda ett ämne måste göras före ett visst datum, så kallat slutdatum, som bestäms i samband med 
att ämnet tas upp på bilaga XIV. Efter detta datum är det förbjudet att släppa ut ämnet på 
marknaden och att använda det såvida tillstånd inte har meddelats. Läs mer under:   
 
Kemikalieinspektionen 
http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=5364
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/REACH_Tillstånd.pdf
 
Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatlista 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list§_table_en.asp
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