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Sammanfattning
Det övergripande projektmålet var att öka kunskapen om de nya reglerna på kemikalieområdet, 

framförallt om Reach men även delvis om CLP-förordningen hos tillsynsmyndigheterna och 

företagen. Med anledning av detta genomfördes en workshop för tillsynsmyndigheterna.  

Ett vägledningsmaterial har tagits fram som bland annat beskriver fördelningen av tillsynsansvaret 

som den nya miljötillsynsförordningen innebär. Vägledningsmaterialet innehåller även en checklista 

och annan information för att genomföra tillsyn av nedströmsanvändares skyldigheter enligt Reach. En 

gemensam tillsynskampanj har genomförts med hjälp av framtaget material. Projektmaterialet har 

fokuserat på nedströmsanvändarna eftersom de utgör den mest omfattande gruppen vad gäller 

kommunernas tillsynsobjekt enligt Reach. 

Tillsynskampanjen hade karaktären av information och kunskapsuppbyggnad, och den checklista som 

tagits fram var tänkt att utgöra dels ett underlag för information till företagen men också ett 

diskussionsunderlag vid tillsynsbesök. Materialet är tänkt att användas även framöver vid ordinarie 

tillsyn.

Den primära slutsatsen som kan dras av projektet är att kunskapen om Reach generellt behöver bli 

bättre.
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Inledning
EU:s nya kemikalielag Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) som trädde i kraft den 1 juni 

2007 innebär en rad olika förändringar. I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a. 

att oberoende av utformning av organisationen för kemikalietillsynen måste myndigheterna i den 

befintliga tillsynsorganisationen lära sig och förstå Reach eftersom förordningen har betydelse vid 

tillämpningen av ett flertal lagar. Samma bör gälla för genomförande av CLP-förordningen ((EG) nr 

1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) eftersom 

identifiering av kemikaliernas egenskaper utgör en vital del av riskbedömningar och därmed 

bedömningar av den faktiska miljöpåverkan. 

Projektet ”Kemikaliekontroll enligt Reach och miljönämndens tillsynsansvar” ingick i 

Miljösamverkan 

Skånes verksamhetsplan för 2010-2011 och genomfördes inom ramen för Giftfri 

miljö, delmål 4 (nationellt mål). Under projekttiden har en ny miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) 

trätt i kraft som anger vilket ansvar olika tillsynsmyndigheter har. Den nya förordningen började gälla 

den 1 mars 2011, varför projektet som först var avsett att starta tidigare fick skjutas upp något. 

Projektet var en fortsättning på Reach-projektet 2008 – 2009 (delrapport för projektet finns på 

Miljösamverkan Skånes hemsida). 

Projektgruppen har under åren 2010 - 2011 bestått av: 

Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen i Skåne län (ordförande 2010) 
Susanne Johansson, Länsstyrelsen i Skåne län (ordförande 2011) 
Lilian Flygare-Ivarsson, Trelleborgs kommun 
Andrea Hjärne Dalhammar, Malmö stad 
Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län/Miljösamverkan Skåne 
Patrik Karlsson, Landskrona stad 
Agnieszka Fedorowska, Lunds kommun 
Marianne Nordenadler, Helsingborg stad 
Jenny Rosell, Helsingborg stad 
Anna Bengtsson, Malmö stad 
Jan Rannek, Hässleholms kommun 
Susann Henriksson, Kristianstads kommun 
Jolanta Green, Länsstyrelsen i Skåne län 
Mirjam Luc, Lunds kommun 
Anna-Karin Åkesson, Kristianstads kommun 



Syfte och mål 
Det övergripande projektmålet har varit att öka kunskapen om de nya reglerna på kemikalieområdet, 

framförallt om Reach-förordningen men även om CLP-förordningen hos tillsynsmyndigheterna och 

företagen. Seminarier om kemikaliekontroll enligt Reach har anordnats för tillsynsmyndigheter och en 

tillsynskampanj har genomförts inom relevant ansvarsområde för kommunernas tillsyn och utifrån 

framtagen handläggningsrutin och checklista.

Metod och genomförande 
För att öka kunskapen hos tillsynsmyndigheterna har dels en workshop hållits dels har ett 

tillsynsmaterial med vägledning tagits fram.  

Workshopen genomfördes den 5 oktober 2010 i Lund. Dagen bestod både av föreläsningar och 

praktiska övningar. Programmet finns i bilaga A. 

Tillsynsvägledningen som togs fram innehåller en beskrivning om bakgrund och syfte. I 

handledningen finns beskrivet hur tillsynsansvaret är fördelat enligt den nya miljötillsynsförordningen. 

En checklista som riktar sig mot nedströmsanvändarnas egna kemikaliehantering har tagits fram 

eftersom de utgör den mest omfattande gruppen vad gäller kommunernas tillsynsobjekt enligt Reach. 

Checklistan innehåller frågor och beskrivningar av det ansvar som nedströmsanvändare har för att 

hantera kemikalier i sin egen verksamhet. Som en hjälp för tillsynspersonal finns även kommentarer 

till frågorna i checklistan och annat material. I tabell 1 nedan framgår en lista med det 

vägledningsmaterial som tagits fram. Materialet finns bifogat i bilaga B. 

Tabell 1. Tillsynsvägledningsmaterialet som har tagits fram inom projektet. 

Startbrev tillsynskampanj 

Handläggarstöd – Kemikaliekontroll enligt Reach 

Bilaga 1 - Checklista Reach för Nedströmsanvändare 

Bilaga 2 - Kommentarer till checklistan 

Bilaga 3 - Förslag till avisering av tillsynsbesök 

Bilaga 4 - Reach och straffsanktioner 

Bilaga 5 - Viktiga definitioner för projektet 

Materialet som togs fram skickades ut till samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Skåne län och 

Kemikalieinspektionen (KemI) den 16 maj 2011. En kort presentation av det framtagna materialet 

hölls även den 24 maj 2011 i samband med KemI:s seminarium i Malmö, presentationen framgår av 



bilaga C . Samtliga kommuner i Skåne var inbjudna till presentationen. Utifrån materialet 

genomfördes en gemensam tillsynskampanj. Kampanjen hade karaktären mer av ett 

informationsprojekt än ett kontrollprojekt, och checklistan som togs fram är utformad så att den dels 

utgör ett underlag för information till företagen men också ett diskussionsunderlag vid tillsynsbesök. 

Materialet som togs fram är tänkt att kunna användas även efter tillsynskampanjen. 

För att följa upp resultatet från tillsynskampanjen har en enkät (bilaga D) skickats ut till de kommuner 

som deltagit. Vidare har de kommuner som inte deltagit tillfrågats om varför de inte medverkat.  



Resultat
Inom projektet har fler olika resultat uppnåtts vad gäller kunskapsförmedlingen och den gemensamma 

tillsynskampanjen.  

Kunskapsförmedling
Det har funnits tillfälle för tillsynsmyndigheterna att utöka sin kunskap gällande de nya reglerna, bland 

annat vid den workshop som Miljösamverkan Skåne anordnade i oktober 2010 i Lund. Under 

workshopen hölls föredrag om hur den nya CLP-förordningen påverkar tillsynen, tillämpning av 

klassificeringsreglerna och bedömningsgrunderna för förorenade massor. Även praktiska övningar 

gällande klassificerings- och märkningsreglerna genomfördes.

KemI har en central tillsynsvägledande roll vad gäller Reach- och CLP-förordningarna och har under 

de senaste åren anordnat seminarier riktat till tillsynsmyndigheterna gällande reglerna. Dessa 

seminarier har dock anordnats utanför ramen för Miljösamverkan Skåne, men nämns då de är en viktig 

del i tillsynsmyndigheternas kunskapsuppbyggnad. Även det handläggningsmaterial som tagits fram 

bör vara ett sätt att öka kunskapen om lagstiftningen och kommunernas roll som tillsynsmyndighet 

enligt Reach. 

Genomförd tillsynskampanj
Ett vägledningsmaterial som hjälper kommunerna att jobba vidare med tillsyn har tagits fram (se under 

rubriken metod och genomförande ovan). Materialet användes vid en gemensam tillsynskampanj 

under maj – oktober 2011, men det har varit arbetsgruppens avsikt att materialet även ska kunna 

användas framöver för information och vid tillsyn.  

Totalt anmälde 12 av Skånes 27 kommunala tillsynsmyndigheter intresse av att delta i kampanjen, 11 

av dem svarade på enkäten. Dessa 11 tillsynsmyndigheter har sammanlagt fått in besvarade checklistor 

från 64 företag. Ytterligare företag har fått checklistan för information. Det är huvudsakligen C-

verksamheter som har besökts inom projektet, men även en del icke tillstånds- eller 

anmälningspliktiga verksamheter, samt några tillståndspliktiga verksamheter. Förutom att använda 

checklistan vid besök har den även använts som informationsmaterial t.ex. via utskick. 

Resultatet av enkätsammanställningen som har gjorts för att följa upp tillsynskampanjen, samt för att 

fånga upp varför kommuner har valt att inte delta i kampanjen, framgår nedan. 



Tabell 2. Sammanställning av resultat från användning av checklistan 

Angivet i %  

(beräknat utifrån 

samtliga 64 företag) 

Andel av företagen som känner till Reach-lagstiftningen 72

Andel av företagen som har kunskap om sin roll enligt Reach 69 

Andel av företagen som har kontrollerat att de ämnen som de använder 

är registrerade 

52 

Andel av företagen som angett att de använder kemikalier som omfattas 

av begränsningsreglerna 

14 

Andel av företagen som angett att de inte känner till om de använder 

kemikalier som omfattas av begränsningsreglerna 

17 

Andel av företagen som angett att de använder kemikalier som finns 

med i kandidatförteckningen 

14 

Andel av företagen som angett att de inte känner till om de använder 

kemikalier som finns med i kandidatförteckningen 

33 

I de fall som företagen inte har kontrollerat om ämnena är registrerade enligt Reach har 

tillsynsmyndigheten uppfattat det som om det framförallt saknas tillräcklig kunskap hos företagen, 

men i vissa fall har tidsbrist respektive brister i rutiner varit orsaken. 

Det är svårt att sammanfatta tillsynsmyndigheternas uppfattning om företagens rutiner, exempelvis att 

hålla säkerhetsdatablad (SDB) uppdaterade och tillgängliga, spara information1. I vissa fall bedöms 

det som om företagen har bra rutiner, medan det i andra fall bedöms att företagen helt saknar rutiner. 

För att försöka sammanfatta inkomna svar kan sägas att tillsynsmyndigheterna uppfattar företagens 

rutiner som att de är under uppbyggnad, då det är ett nytt område för företagen. I de fall det finns eller 

delvis finns rutiner anges ofta att dessa gäller SDB. Bristande rutiner bedöms i många fall bero på 

okunskap hos företagen. Nedan listas några kommentarer som lämnats av enskilda 

tillsynsmyndigheter: 

� Kunskapen hos företag med miljöcertifiering var bättre än kunskapen hos företag som saknade 

certifiering.

� Företagen uppfattade Echas hemsida som krånglig och förlitade sig då på informationen från 

leverantörer.

� Flera företag angav att de inte kommer att använda kemikalier på ett annat sätt än sådant som 

är angivet i SDB eftersom deras verksamheter är specifika och små. 

������������������������������������������������������������
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Åtta av de elva tillsynsmyndigheter som svarat på enkäten tycker att checklistan har varit ett bra stöd i 

arbetet. Övriga tre tillsynsmyndigheter svarade att de till viss del hade stöd av checklistan. Nedan 

framgår några av de kommentarer som enskilda tillsynsmyndigheter har lämnat: 

� Checklistan var svår att använda för inspektörer som inte är insatta i Reach. 

� Det var bra att checklistan innehöll så mycket förklarande text, men kommentarerna till 

frågorna kunde ha varit utförligare. 

� Checklistan var ett bra stöd i Reach arbetet vilket är ett omfattande regelverk. 

� Checklistan var ett bra diskussionsunderlag med företagen. Gav företagen en bra grund om 

vad de behöver veta och kontrollera om Reach. 

� Checklistan var ibland svårtolkad för företag. 

Tillsynsmyndigheternas uppfattning om företagens kunskap enligt Reach skiljer sig mycket åt. Fler 

tillsynsmyndigheter tyckte att kunskapen var dålig eller bristfällig än tillsynsmyndigheter som tyckte 

att den var bra. Tre tillsynsmyndigheter noterade att kunskapen skiljer sig mellan branscher och 

mellan små och stora företag. 

Nio av tillsynsmyndigheterna som svarat på enkäten hade önskemål om mer utbildning. Övriga två 

som svarade såg inget behov just nu men kanske längre fram. Önskemålen om vad utbildningarna bör 

innehålla skiljde sig åt. Några efterfrågade utbildningar av KemI, andra önskade mer praktiska 

övningar, några önskade information om hur tillsynen ska bedrivas samt om rättsfall. Någon önskade 

få utbildning som förenklar och konkretiserar tillämpningen av lagstiftningen. 

Sex av tillsynsmyndigheterna anser att det hade varit bra med utbildning till företagen, framförallt är 

det en grundläggande utbildning som önskades. Någon har påtalat att det framförallt är mindre företag 

som kan behöva mer information. Två tillsynsmyndigheter tycker att det är bättre att information 

lämnas vid tillsyn. Någon tillsynsmyndighet tror inte att rätt målgrupp kan nås via stora 

utbildningstillfällen.  

Tolv tillsynsmyndigheter har lämnat information om varför de inte haft möjlighet att delta i det 

genomförda projektet. I samtliga fall utom ett var ett av skälen brist på personalresurser/tid under 

projektperioden. Fyra har också angett att Reach-lagstiftningen är svår och att de vill ha mer kunskap 

innan de genomför tillsyn på området. Tre tillsynsmyndigheter har också angett att de avvaktar det 

nationella projektet om Reach som kommer att samordnas av KemI under år 2012. Enstaka 

tillsynsmyndigheter har också angett någon av följande orsaker; de vill att företagen ska få mer tid till 

att ta till sig lagstiftningen och tillämpa den, anser det inte vara ett prioriterat område eller 

att tillsynskampanjen har utannonserats för sent. 



Några kommuner har lämnat önskemål gällande mer arbetsmaterial. Detta har gällt material för 

varutillsyn, nyhetsbrev, checklistor och broschyrer. 



Diskussion 

Resultat av tillsynskampanjen 
Denna diskussion bygger på det resultat som sammanställts ovan, och utgår ifrån de 64 svar som har 

inkommit. Utifrån redovisat resultat verkar det finnas en viss kunskap hos företagen, men generellt får 

den ändå anses vara relativt låg då närmre 30 % av de 64 inrapporterade svaren har angett att de inte 

känner till Reach-lagstiftningen. Nära hälften av företagen har inte kontrollerat om de ämnen de 

använder är registrerade enligt Reach. Huvuddelen av företagen som har besvarat checklistan har varit 

anmälningspliktiga verksamheter enligt 9 kap. i miljöbalken, vilket innebär att de omfattas av 

egenkontrollförordningen. Av de kommentarer som tillsynsmyndigheterna har lämnat till 

projektgruppen kan dras slutsatsen att kunskapen hos små företag är lägre än hos större företag.  

Denna kampanj ger en viss information om hur kunskapsläget ser ut hos företagen. Det ska dock 

nämnas att många företag, i olika branscher och av olika storlek, beräknas omfattas av lagstiftningen. 

Det är därför svårt att dra några säkra slutsatser, eftersom urvalet är litet. Antalet nedströmsanvändare 

bedöms vara mycket stort. 

Resultat av projektet 
Lagstiftningen har funnits under några år, men får ändå anses vara relativt ny i och med att den har en 

införandetid fram till 2018. Av ovanstående resultat dras slutsatsen att företagen och även 

tillsynsmyndigheterna har behov av och önskar mer kunskap och utbildning om lagstiftningen.  

Tanken med projektet och tillsynskampanjen har varit att både företag, men även 

tillsynsmyndigheterna ska lära sig mer om lagstiftningen. Arbetsgruppen drar slutsatsen av inkomna 

svar från tillsynsmyndigheterna att syftet med projektet och tillsynskampanjen inte fullt har nått ut, 

eftersom flera tillsynsmyndigheter har uppfattat det som ett kontrollprojekt. Arbetsgruppen drar 

slutsatsen att bl.a. ordet tillsynskampanj, istället för informationskampanj, har lett till missförståndet. 

Vad gäller projektgruppens uppdrag anser gruppen att de mål och det material som var syftet med 

projektet har tagits fram. Det är dock viktigt att inför kommande projekt ta till sig resultatet ovan och 

fundera över hur arbetet ska kunna hjälpa tillsynsmyndigheterna ytterligare i sitt arbete. 

För att uppnå en säkrare kemikaliehantering bedömer arbetsgruppen att det är viktigt att tillsynen 

fortsätter i det löpande tillsynsarbetet.  



Bilagor:

Bilaga A Program för workshop den 5 oktober 2010 

Bilaga B Startbrev tillsynskampanj 

Handläggarstöd – Kemikaliekontroll enligt Reach 

Bilaga 1 - Checklista Reach för Nedströmsanvändare 

Bilaga 2 - Kommentarer till checklistan 

Bilaga 3 - Förslag till avisering av tillsynsbesök 

Bilaga 4 - Reach och straffsanktioner 

Bilaga 5 - Viktiga definitioner för projektet 

Bilaga C Presentation den 24 maj 2011 

Bilaga D Enkät för uppföljning av tillsynskampanjen 



 
 

Nu startar tillsynskampanjen kemikaliekontroll enligt Reach 

Välkomna att delta! 
 
Inom Miljösamverkansprojektet Reach kommer en gemensam tillsynskampanj att genom-
föras. Tillsynskampanjen startar i och med detta utskick och kommer att pågå t.o.m. oktober 
2011. Bifogat finns det handläggningsmaterial som har tagits fram av projektgruppen.  
 
Material som bifogas är (ta med det till presentationen den 24 maj): 
Handläggarstöd – Kemikaliekontroll enligt Reach 

Bilaga 1 - Checklista Reach för Nedströmsanvändare 

Bilaga 2 - Kommentarer till checklistan 

Bilaga 3 - Förslag till avisering av tillsynsbesök 

Bilaga 4 - Reach och straffsanktioner 

Bilaga 5 - Viktiga definitioner för projektet 

 
I handläggarstödet ges mer information om hur projektet är tänkt att läggas upp, samt 
introduktion till bilagorna. Checklistan och kommentarerna har bearbetats efter att de tidigare 
i vår varit ut på remiss hos er. För att utvärdera tillsynskampanjen behöver 
samverkansgruppen svar på ett antal frågor. Vi återkommer i slutet av tillsynskampanjen med 
en enkät ut där vi vill ha resultat från genomförd tillsyn samt era synpunkter och erfarenheter 
från kampanjen. Vänligen anmäl deltagande i projektet senast den 13 juni 2011 till någon 
av undertecknade. 

Presentation av projektet 

Den 24 maj 2011, mellan kl 8.30-9.30, på Länsstyrelsen i Malmö, Hörsalen, kommer en kort 
presentation där materialet presenteras att hållas. Ta med detta handledningsmaterial till 
presentationen. Vid samma tillfälle kommer även Andrea Hjärne Dalhammar, 
förvaltningsjurist vid Miljöförvaltningen i Malmö stad, deltagare i projektgruppen, att ge en 
kort information om hur den kommunala miljötillsynen ändras i och med den nya 
miljötillsynsförordningen. Presentationen sker innan det seminarium som 
Kemikalieinspektionen (KemI) håller på samma plats med start kl 10.00 (för information om 
KemIs seminarium se länken http://www.kemi.se/templates/Event.aspx?id=6523). 
 
För att ni bäst ska kunna tillgodogöra er presentationen så är det viktigt att ni har gått igenom 
handledningsmaterialet innan. Passa gärna också på att ställa frågor under dagen. 

Föranmälan 

Ingen föranmälan behövs om ni har anmält er till KemIs seminarium. Om ni bara kommer att 
delta på morgonen vid presentationen av handledningsmaterialet och därmed inte har gjort en 
anmälan till KemIs seminarium så behöver ni dock göra en anmälan till Länsstyrelsen via e-
post till susanne.johansson@lansstyrelsen.se. 
 

För Projektgruppen, 2011-05-16 
 

Susanne Johansson  Göran Jansson 

susanne.johansson@lansstyrelsen.se goran.n.jansson@lansstyrelsen.se 



Checklista 
Reach
för
Nedströms-
användare
Checklistan tar upp frågor som berör 
användning av kemiska produkter i den 
egna verksamheten

2011-05-16



Förkortningar som används i checklistan

CLP Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1272/2008 som gäller klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar

CSA Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR Kemikaliesäkerhetsrapport
ECHA Europeiska kemikaliemyndigheten
KemI Kemikalieinspektionen
MB Miljöbalken (SFS 1998:899)
PBT/vPvB Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska / mycket Persistenta, 

mycket Bioackumulerande
Reach Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier

SDB Säkerhetsdatablad

Uppgifter om verksamheten

Verksamhetens namn ______________________________________________________

Verksamhetens adress______________________________________________________

Fakturaadress______________________________________________________________

Fastighetsbeteckning_______________________________________________________

Organisationsnummer______________________________________________________

Kontaktperson/telefonnummer_____________________________________________

Bransch ___________________________________________________________________

Antal anställda____________________________________________________________

Inspektionsdag ____________________________________________________________

Närvarande vid besöket från verksamheten, förutom kontaktpersonen

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Verksamhetstyp A       B       C      U

Miljöledningssystem      Ja        Nej

Handläggarens namn______________________________________________________

Denna checklista tar endast upp regler i Reach. Observera att det kan finnas 
andra lagar, exempelvis Arbetsmiljöverkets regler, som ställer ytterligare krav.



1

Känner ni till den nya europeiska kemikalielagstiftningen Reach?
� Ja
� Nej

Inga specifika straffbestämmelser för att inte känna till Reach.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska 
produkter (Reach).

Lagrum

Påföljd

Vilken eller vilka roll/er har ni enligt Reach?
� Tillverkare
� Importör
� Nedströmsanvändare, slutanvändare
� Nedströmsanvändare, formulerare
� Distributör
� Berörs ej (motivera)
� Vet ej

2

Inga specifika straffbestämmelser för att inte känna till Reach.

Reach artikel 3.

För att känna till vilka krav som ställs på ert företag måste ni veta vilken roll ni 
har enligt Reach. Kraven på de olika rollerna varierar stort, och ni måste därför 
snarast utreda vad för roll ni har. Denna checklista avser dock endast ansvaret 
för nedströmsanvändarens egna användning.

Åtgärd

Lagrum

Påföljd

Reach berör samtliga aktörer som på något sätt hanterar kemiska produkter. Ni 
bör snarast utreda vilken/vilka delar av er verksamhet som eventuellt kan vara 
berörda av de regelförändringar som Reach innebär. Information kan ex hittas 
på KemIs hemsida, www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx. 

Åtgärd
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Har ni kontrollerat att använda/förbrukade ämnen är 
registrerade eller förregistrerade enligt Reach?

Ja, företaget har kontrollerat � mot ECHA
� med sin leverantör

Ja, men registrering krävs inte � för något ämne
� för vissa ämnen

(se undantag i artiklarna 2, 6, 7 och 9)

� Ja, företaget är tillverkare och/eller importör och har själv       
registrerat ämnen

� Arbetet pågår
� Ej relevant
� Nej

Reach artikel 5 och 6. I artikel 2 med bilaga IV och V finns undantag från 
Reach och i artikel 6, 7 och 9 anges undantag från registreringsplikten för 
vissa ämnen och/eller mängder.

Krav på registreringsunderlag anges i artikel 10. a.iii och anger uttryckligen 
användning och hänvisar till bilaga VI avsnitt 3 

Lagrum

Åtgärd

För att undvika att riskera hamna i en situation där ni säljer vidare otillåtna 
ämnen, måste ni undersöka om de ämnen ni använder er av är registrerade på
korrekt sätt. Gå genom vilka ämnen ni använder och vilka som ingår i 
blandningar ni använder och kontrollera saken med leverantörer och/eller 
Echa. Om ni upptäcker att ämnena inte är registrerade alls får ni inte sälja det 
vidare, inte heller ingående i en blandning eller en vara (en trycksak är 
exempel på en vara).

För de ämnen som faller under artikel 5 som ni endast hanterar själva och inte 
säljer vidare på något sätt (d.v.s. bara är nedströmsanvändare av, t.ex. bara 
använder i en tjänst såsom biltvätt eller reparation) krävs inte kontroll av att 
dessa är registrerade annat än om det rör sig om ett ämne som kräver 
exponeringsscenarier (se Åtgärd fråga 4). De mängder av registreringspliktiga 
ämnen som köpts in före registreringsdeadline får fortfarande användas och 
säljas vidare, även efter deadline

Inga specifika straffbestämmelser för nedströmsanvändare och 
distributörer.Påföljd
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Har ni kontrollerat att ämnena i företagets kemiska produkter är 
registrerade enligt Reach för aktuella användningsområden i 
verksamheten?

Ja, företaget har kontrollerat � mot ECHA
� med sin leverantör.

� Ej relevant, se svar fråga 3
� Nej

Åtgärd

För att undvika att riskera hamna i en situation där ni hanterar ämnen på ett 
otillåtet sätt, måste ni som ett första steg undersöka om de ämnen ni använder 
er av är registrerade för ert användningsområde. Gå genom vilka ämnen ni 
använder och vilka som ingår i blandningar ni använder och kontrollera saken 
med leverantörer och/eller ECHA. Om ni upptäcker att ämnena inte är 
registrerade för ert användningsområde och ämnet är registreringspliktigt, får 
det inte säljas vidare (se fråga 3). Om ni inte säljer det vidare måste ni annars 
som steg två gå vidare och kontrollera om det kräver exponeringsscenarier 
eftersom det i så fall eventuellt kan krävas att företaget skriftligen meddelar 
ECHA m.fl. och/eller gör en kemikaliesäkerhetsbedömning (läs mer under fråga 
6).

Se fråga 3.

Se fråga 3.Lagrum

Påföljd
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A) Finns rutiner för framtida kontroll av att de kemiska 
produkterna används endast för registrerade 
användningsområden?
� Ja
� Nej, rutiner saknas

B) Om företaget inte använder produkten enligt 
registreringen kan en kemikaliesäkerhetsbedömning behöva 
göras av företaget. Har företaget kunskap om det?
� Ja
� Nej

C) Finns rutin för att förse Echa med information då ett ämne 
används på ett sådant sätt som inte är angivet i 
säkerhetsdatablad?
� Ja
� Nej, rutiner saknas

A) Se fråga 3.
B) -
C) + Straffbestämmelsen 29 kap 8 § 11 p MB – att bryta mot skyldigheten att 
förse ECHA med information enligt vad som krävs i artiklarna 38 och 39.2.

A) Se fråga 3.
B) + Artikel 37 och bilaga 1 och XII (kemikaliesäkerhetsrapport) 
C) + Artikel 38 och 39.2.

Lagrum

Påföljd

Med stöd av 26 kap. 19 § MB kan tillsynsmyndigheten förelägga en 
verksamhetsutövare om de rutiner som kan anses rimliga för att 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Rutin för att förse ECHA med information då ett ämne används på ett 
sådant sätt som inte är angivet ska upprättas. 

Åtgärd
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Har ni rutiner för att hålla säkerhetsdatabladen (SDB) tillgängliga 
och uppdaterade?
� Ja 
� Nej

Reach artikel 14.

Rutiner för att hålla SDB och kemikaliesäkerhetsrapport uppdaterade och 
tillgängliga ska upprättas.Åtgärd

Lagrum

Det finns inga påföljder för avsaknad av rutiner för att hålla SDB tillgängliga 
och uppdaterade.Påföljd

Har ni rutiner för att rapportera felaktig eller ny information i SDB 
till leverantören?
� Ja   
� Nej  

Reach artikel 34.

Rutiner att rapportera fel i SDB eller ny information om farliga egenskaper 
m.m. till leverantören ska upprättasÅtgärd

Lagrum

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB 
att bryta mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt 
artikel 34 (exempelvis att uppåt i distributionskedjan inte rapportera viss ny 
information).

Påföljd

7



8

Har ni rutiner för att spara information enligt Reach och att hålla 
den tillgänglig i 10 år? 
� Ja    
� Nej

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB 

– att bryta mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt 
artikel 36.

Reach artikel 36.

Rutiner för att spara information i 10 år ska upprättas.Åtgärd

Lagrum

Påföljd
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Företaget kan få viktig information om ett ämne eller beredning 
på annat sätt än genom säkerhetsdatablad, t.ex. information 
om skaderisker och avrådd användning. Finns rutiner för att 
identifiera, tillämpa och vidarebefordra denna information?
� Ja 
� Delvis (motivera närmare)
� Nej

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB - att bryta mot en bestämmelse 
om information eller dokumentation enligt artikel 32.

Det är en överträdelse att inte vidarebefordra sådan information som fås 
enligt art. 32, i de fall man faktiskt har en skyldighet att göra det.

Reach artikel 32 och 37.5.

Rutiner för att ta emot ”annan information enligt artikel 32” och för att anpassa 
hanteringen till denna information, ska upprättas eller kompletteras. Rutiner för 
att vidarebefordra informationen till kunder ska upprättas, i de fall försäljning 
sker till kund.

Åtgärd

Lagrum

Påföljd
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Hanterar ni ämnen som omfattas av begränsningsreglerna i 
Reach?
� Ja
� Nej
� Vet ej

Straffbestämmelsen 29 kap. 3 § 8 p MB: miljöfarlig kemikaliehantering

- att bryta mot en begränsning enligt artikel 67 om att tillverka, släppa ut på
marknaden eller använda ett ämne, som sådant eller ingående i en 
blandning eller i en vara.

Reach artikel 67. 

Åtgärd

Lagrum

Påföljd

Ta hjälp av er kemikalieförteckning och jämför ämnena på den mot de ämnen 
som finns angivna i bilaga XVII till Reach. Det är även viktigt att notera att det 
finns nationella undantag för ämnen. De svenska undantagen finns angivna i 
den s.k. begränsningsdatabasen på Kemikalieinspektionens hemsida 
www.kemi.se.

Förslagsvis kan en kolumn läggas till i kemikalieförteckningen där ni även noterar 
om ämnet är försett med någon begränsning samt vilken typ av begränsning 
det omfattas av. 

Ta fram en rutin för hur ni kontinuerligt kan uppdatera vilka ämnen som 
omfattas av begränsningskrav och vilka villkor som gäller för hanteringen av 
ämnena som omfattas av begränsningskrav. 
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A) Hanterar ni några ämnen som finns med på
kandidatförteckningen?
� Ja
� Nej 
� Vet ej

B) Hanterar ni varor som innehåller ett ämne som finns med på
kandidatförteckningen?
� Ja
� Nej 
� Vet ej

Åtgärd 
B

Från och med det datum det publiceras att ett ämne har förts upp på
kandidatförteckningen gäller informationskravet för varor. Informationskravet gäller även 
för ämnen under 1 ton. Kravet innebär att: 
• alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av 
ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan 
hanteras på ett säkert sätt. Informationen ska minst omfatta ämnets namn. 
• informationen alltid ska lämnas till kunder som använder varan i sin industriella 
verksamhet eller använder varan yrkesmässigt, 
• konsumenter har på begäran rätt att från leverantör av varan få motsvarande 
information kostnadsfritt inom 45 dagar. 
Från och med den 1 juni 2011 ska den som tillverkar eller importerar en vara, som 
innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen 
och om den sammanlagda mängden av ämnet i samtliga varor överstiger 1 ton, 
anmäla detta till ECHA. Undantaget från kravet är ämnen som redan har registrerats för 
den specifika användningen.

Det är viktigt att ni vet vilka ämnen som finns med på kandidatförteckningen. 
Ämnena som finns med på listan finns redovisade på KemIs hemsida, 
www.kemi.se/templates/Page____5364.aspx. Där finns även angivet vilka 
användningsområden som är anmälda för respektive ämne.

Åtgärd 
A

Straffbestämmelsen 29 kap. 6 § 5 c MB: Bristfällig miljöinformation 

– att låta bli att tillhandahålla en mottagare eller konsument information 
om namn på ett ämne som ingår i en vara enligt kraven i artikel 33

Reach artikel 7.2 (anmälningskravet till ECHA), 33 (informationskravet för 
varor) och 59.1 (kandidatförteckningen).Lagrum

Påföljd
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Hanterar ni några ämnen som omfattas av tillståndsplikt enligt 
Reach?
� Ja
� Nej
� Vet ej

Åtgärd

Identifiera om ni använder några ämnen som finns med i bilaga XIV. Klargör 
vem det är som ska stå för tillståndsansökan. En ansökan om tillstånd ska ställas 
till ECHA. 
Om en nedströmsanvändare använder ett ämne i sin verksamhet som kräver 
tillstånd måste den
• Försäkra sig om att den egna hanteringen finns med i leverantörens tillstånd.
• Följa villkoren för hur ämnet får användas.
• Anmäla till ECHA att ett tillståndpliktigt ämne används i verksamheten.

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 4 § 1 p j MB: otillåten miljöverksamhet 
– att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd [dvs använda ämnet, se 
artikel 56.2] utan att [inom 3 mån från den första leveransen, se artikel 66] ha 
gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet 
eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist [nämnda 3 månader], enligt 
vad som krävs i bestämmelserna i artikel 56 om förutsättningar för att få
använda ett ämne som anges i bilaga XIV eller släppa ut ett sådant ämne på
marknaden.

Straffbestämmelsen 29 kap. 4 § 2 p MB: otillåten miljöverksamhet 
– att bryta mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det beslut om 
tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller 
åtgärden och som har meddelats med stöd av Reach. 

Reach artiklarna 56, 62 och 66.1.Lagrum
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2011-05-16      Bilaga 2 
 

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för 
nedströmsanvändare 

 
 
Fråga 1 

Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach 
gäller fullt ut, medan andra delar kommer att träda i kraft under de närmsta åren. 
Många verksamhetsutövare omfattas av de regelförändringar som Reach innebär. 

 
Fråga 2 

Alla företag som tillverkar, importerar till EU, 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 EU:s kemikaliemyndighet (Echa). Det är viktigt att notera att 
företaget kan ha flera olika roller, d.v.s. ett företag kan på samma gång vara både 
tillverkare och användare av kemiska ämnen. 

  För definition av import och de olika rollerna, se Reach artikel 3. 
 
Fråga 3 

Kravet på registrering gäller för det enskilda ämnet. En blandning av flera ämnen 
behöver inte registreras, men väl de enskilda ämnena som ingår. För ämnen som 
ingår i importerade varor gäller särskilda regler. Varje tillverkare eller importör av 
ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning i mängder om minst ett ton per 
år, ska lämna in en registreringsanmälan till Echa. Om ingen registrering finns av 
ämnet får ämnet inte tillverkas eller släppas ut på marknaden.  

 
Artikel 2 behandlar omfattningen av Reach, artikel 6 behandlar omfattningen av 
registreringplikten generellt, artikel 7 behandlar omfattningen av registreringsplikt 
av ämnen i varor och artikel 9 omfattar undantag från registreringsplikt p.g.a. 
forskning och utveckling. 

 
Information att ett ämne är registrerat kan man få från sin leverantör eller genom  
Echas hemsida. 

 
Fråga 4 

Varje tillverkare eller importör av ett ämne, som sådant eller ingående i en bland-
ning i mängder om minst ett ton per år, ska lämna in en registreringsanmälan till 
Echa. Registreringsunderlaget ska ange bl.a. ’information om ämnets tillverkning 
och användning….’ (artikel 10a iii). Om ingen registrering finns av ämnet med 
rätt/a användningsområde/n för användaren får ämnet inte tillverkas eller släppas ut 
på marknaden för denna användning i produkten t ex en blandning (artikel 5). 
Infasningsämnen (d.v.s. ämnen som fanns på marknaden före 1 juni 2007) har ett 
förskjutet schema för fullständig registrering beroende på ämnets inneboende 
egenskaper samt tillverkade/ importerade volymer (se artiklarna 23 och 24). De 
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farligaste ämnena och de största mängderna registreras först. Har förregistrering 
inte gjorts har verksamheten inte rätt till denna ”infasningstid”. 
 

Fråga 5 
Företaget måste ha väl fungerande rutiner som säkerställer att säkerhetsdatablad 
(SDB) hålls uppdaterade och innehåller den information som krävs enligt Reach. 
SDB ska tillhandahållas kostnadsfritt. Leverantören ska uppdatera SDB när det 
finns ny information som kan påverka riskhanteringsåtgärder eller faror, när ett 
tillstånd beviljats eller vägrats samt när en begränsning har fastställts. Det ska även 
finnas rutiner för att kontrollera om SDB ska innehålla exponeringsscenarier för 
vissa ämnen (se art 31, p 6.7 och art 37 p 5 samt ’Förordning 1998:901 om 
verksamhetsutövares egenkontroll’, 7a § ). 

 
Kemikaliesäkerhetsbedömning (CSA) ska göras och en 
kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) måste sammanställas av registranter för ämnen 
som tillverkas och importeras i mängder från 10 ton per år eller mer samt av 
nedströmsanvändare om deras användningsområden inte tas upp d.v.s. registrerats 
av deras leverantör. Syftet med kemikaliesäkerhetsbedömningen är att bedöma de 
risker som utgår från tillverkningen och/eller användningen av ett ämne samt för att 
säkerställa att dessa risker kontrolleras tillräckligt. 

 
Den kemikaliesäkerhetsrapport som lämnas in till kemikaliemyndigheten som en 
del av registreringsdokumentationen måste dokumentera resultaten av kemikalie-
säkerhetsbedömningen (CSA).  

För ämnen om minst 10 ton ska det för alla ämnen, som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farliga (för definition se artikel 14.4) eller uppfyller kriterierna 
för PBT/vPvB, i CSA även ingå exponeringsscenarier. Exponeringsinformation 
(enl bilaga VI avsnitt 6.) ska i övrigt lämnas för ämnesvolymer från 1 ton och som 
inte överstiger 10 ton. 

Exponeringsscenarier måste dokumenteras i kemikaliesäkerhetsrapporten (CSR) 
och meddelas till nedströmsanvändare som bilagor till säkerhetsdatabladen. 

Fråga 6 
För att all information 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 skyddsutrustning som 
rekommenderas i säkerhetsdatabladet inte är lämplig eller att det har visat sig att 
redovisning av sammansättningsuppgifter är bristfällig. 
 
De få aktörer i detta tillsynsprojekt som omfattas av artiklarna 14 eller 37 är 
skyldig att göra en kemikaliesäkerhetsbedömning av ett ämne ska se till att 
informationen i säkerhetsdatabladet överensstämmer med informationen i denna 
bedömning (artikel 31.2).  
 
Varje aktör i distributionskedjan som är skyldig att utarbeta en 
kemikaliesäkerhetsrapport enligt artiklarna14 eller 37 ska placera de relevanta 
exponeringsscenarierna (i förekommande fall med användnings- och 
exponeringskategorier) i en bilaga till säkerhetsdatabladet som ska omfatta 
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identifierade användningar och särskilda villkor som en följd av tillämpningen av 
avsnitt 3 i bilaga XI.  
 
Varje nedströmsanvändare ska inkludera exponeringsscenarier och använda annan 
information från det tillhandhållna säkerhetsdatabladet när han sammanställer sitt 
eget säkerhetsdatablad för identifierade användningar (artikel 31.7). 
 

Fråga 7 
Formen för hur informationen ska sparas bestäms av företaget själv, den ska 
lämnas eller göras tillgänglig för tillsynsmyndigheten vid begäran. Det finns ingen 
definition i Reach om vilken information som ska sparas, men information som kan 
visa att företaget uppfyller lagstiftningen ska sparas.  
 

Fråga 8 
Även om säkerhetsdatablad (SDB) enligt artikel 31 inte krävs för ämnet eller 
beredningen som levereras, måste en leverantör ändå lämna viss information vid 
leveransen: 
- ämnets (ämnenas) registreringsnummer,  
- om ämnet (ämnena) kräver tillstånd,  
- om begränsningar gäller, och 
- all annan tillgänglig och relevant information som behövs för att riskerna ska vara 
tillräckligt kontrollerade, t.ex. om risker eller om användningar som det avråds 
från.  
 
Informationen kan fås t.ex. genom en informationsbroschyr eller som en separat 
avdelning i ett tekniskt datablad. Det kan också vara information som tas fram 
enligt annan lagstiftning, som arbetsmiljölagstiftningen. Leverantören måste dock 
ange att det rör sig om ”information enligt artikel 32”. 
 
Företaget måste reagera på sådan information och ha rutiner för det, så att det 
anpassar sin hantering till informationen. (Om företaget använder ett ämne på ett 
sätt som leverantören avråder från, kan företaget också i vissa fall bli skyldig att 
upprätta en egen kemikaliesäkerhetsrapport, artikel 37.4). Företaget måste 
kontrollera om det är skyldig att vidarebefordra informationen till sina kunder. Det 
gäller även om dess försäljning riktas mot allmänheten. 
 

Fråga 9 
Innan en nedströmsanvändare påbörjar eller fortsätter en användning av ett 
registrerat ämne som inte är angivet i säkerhetsdatabladet eller för sådana 
användningar som leverantören avråder ifrån, ska information till Echa enligt 
artikel 38.2 lämnas. Denna information gäller även vid användning av mindre än 1 
ton eller för produkt- och processorienterad forskning och utveckling; 
a) namn och kontaktuppgifter 
b) registreringsnummer 
c) uppgifter om ämnets identitet 
d) uppgifter om tillverkaren eller importören eller annan leverantör 
e) beskrivning av användningen och ev. villkor för användningen 
f) förslag till ytterligare testning på ryggradsdjur om nedströmsanvändaren anser 
det nödvändigt för att slutföra kemikaliesäkerhetsbedömningen (gäller ej 
nedströmsanvändare som omfattas av undantag i artikel 37.4 c < 1 ton). 
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Informationen ska uppdateras till Echa om den ändras. Nedströmsanvändaren ska 
även rapportera om de tillämpar en annan klassificering av ett ämne än 
leverantören i mängder om minst 1 ton.  
 
Nedströmsanvändare ska uppfylla informationskravet senast sex månader efter det 
att de erhållit ett registreringsnummer som deras leverantör meddelat dem i ett 
säkerhetsdatablad. 

 
Fråga 10 

Reglerna kring begränsning av att tillverka, släppa ut på marknaden eller använda 
ett ämne som sådant eller ingående i en blandning eller vara började gälla den 1 
juni 2009. En nedströmsanvändare använder ett ämne i sin verksamhet. En 
nedströmsanvändare kan tillverka en vara men det innebär inte att de är en 
tillverkare enligt Reach eftersom det begreppet endast omfattar tillverkning av 
ämnen. Däremot kan en nedströmsanvändare omfattas av kraven för utsläppande på 
marknaden genom att de levererar till en tredjepart.  
 
Det finns även begränsningsregler i förordning 1998:944. 
 

Fråga 11 
Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan medföra allvarliga effekter 
på människors hälsa eller miljön. Det handlar om ämnen som är 
cancerframkallande, kan skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan, är 
långlivade, kan ansamlas i miljön eller är giftiga. Kandidatförteckningen är ingen 
permanent lista utan nya ämnen tillkommer successivt. Ämnen på 
kandidatförteckningen kan komma att bli föremål för tillståndsprövning, det vill 
säga hamna i bilaga XIV, vilket innebär begränsningar eller förbud att använda 
ämnet. 
 
Ett ämne definieras som ett kemiskt grundämne eller föreningar av grundämnen i 
naturlig eller tillverkad form.  
 
En vara är ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller 
design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer 
dess funktion.  
 
En nedströmsanvändare som säljer varor kan omfattas av informationskravet för 
varor enligt artikel 33. Anmälningskravet till Echa enligt artikel 7:2 gäller om 
nedströmsanvändaren är tillverkare eller importör av varor.  
 

Fråga 12 
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. Kravet 
på tillstånd kommer att gälla oavsett i vilken mängd ämnet släpps ut på marknaden 
eller används per år. För enbart tillverkning av ett ämne behövs inget tillstånd 
däremot krävs tillstånd för att använda sitt eget tillverkade ämne. Målsättningen är 
att sådana farliga ämnen som kräver tillstånd gradvis ska ersättas av alternativa 
ämnen eller tekniker när det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.  
 
När ett beslut fattas om att föra in ett ämne på bilaga XIV kommer ett datum 
bestämmas från vilket utsläppande på marknaden och användningen av ämnet ska 
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vara förbjudet om inte tillstånd beviljas (så kallat slutdatum eller 
solnedgångsdatum). Samtidigt kommer ett datum bestämmas då ansökningar senast 
ska ha inkommit till den europeiska kemikaliemyndigheten. Det datumet ska vara 
minst 18 månader före slutdatum. 
 
Ansökan om att använda ett tillståndsämne kan avse ett eller flera ämnen och en 
eller flera användningar. En ansökan kan gälla för sökandens egna användningar 
och/eller för användningar för vilka sökanden avser att släppa ut ämnet på 
marknaden. Tillstånd kan sökas av ämnets tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare eller av alla gemensamt. En nedströmsanvändare behöver 
dock inte ansöka om tillstånd för att få använda ett ämne om användningen 
uppfyller villkoren i ett tillstånd som gäller för en aktör längre upp i 
distributionskedjan. 
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Avisering om tillsynsbesök 

Kemikaliekontroll enligt Reach  

Tillsyn av nedströmsanvändare 2011 

 

En av miljöförvaltningens uppgifter är att kontrollera att verksamheter som 
hanterar kemiska produkter fullgör sina skyldigheter enligt Reach (EU:s 
Kemikalieregistreringsförordning).  
 
Under hösten kommer vi att utföra tillsyn över verksamheter som är s.k. 
nedströmsanvändare. Tillsynen utgör en del av ett samarbetsprojekt mellan 
Skånes kommuner inom ramen för Miljösamverkan Skåne. Syftet är att 
kontrollera er beredskap och era rutiner avseende skyldigheter enligt Reach.  
 
Miljöförvaltningen i XXX kommun avser att besöka er verksamhet den X XX kl 
XXX. Det är angeläget att ansvarig verksamhetsutövare eller miljöansvarig finns 
på plats. Om ni har frågor med anledning av tillsynsbesöket eller vill ändra 
tiden, kontakta gärna undertecknad handläggare.  
 
Vid tillsynsbesöket vill vi  

• ta del av er kemikalieförteckning 

• diskutera er verksamhets roll/roller enligt Reach 

• diskutera rutiner för att fullgöra skyldigheter enligt Reach  
 
Miljöförvaltningen ber er att ni inför besöket läser igenom bifogad information 
om nedströmsanvändare samt den bifogade checklistan som kommer att 
användas vid tillsynsbesöket och vid behov se över era rutiner. 
 
 
 
 

Miljöinspektör 
 
Bilagor:  KemIs information om nedströmsanvändare (faktablad) 
 Checklista Reach för Nedströmsanvändare 



BILAGA 4 
 
 

Redigerad information från KemI :s webbplats : http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/Reach/Reach_och_straffsanktioner.pdf 
 

Reach och straffsanktioner       2010-08-19 
 

Reach är en EU-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 införts i miljöbalken (1998:808), 
kapitel 29. Tillsynsmyndigheten har enligt miljöbalken skyldighet att polisanmäla överträdelser som är straffsanktionerade även om företaget 
upphör med överträdelsen, och får inte göra bedömningen om brottet är uppsåtligt/oaktsamt eller ringa eller annars avstå från anmälan med 
anledning av beslutad miljösanktionsavgift eller att åtal ska ske endast om det är påkallat från allmän synpunkt. Sådana avgöranden gör 
åklagaren.  

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. 

 

Följande överträdelser är straffsanktionerade enligt miljöbalken 

 

Artikel Överträdelse Påföljd 

 
5,6 (ämne),  
5, 7.1 eller beslut enl 7.5 
(vara)  
 
 
6, 7.4, 10-18, 20.2 st 3, 
22.1, 22, 40.4 eller 41.4 
40.2  
 
 
12.2 eller 22   

 
1 p (ämne) resp 2 p eller 3 p (vara) Tillverkar eller importerar minst ett 
ton av ett registreringspliktigt ämne per år, som sådant eller ingående i 
en blandning, eller i vissa fall i en vara utan att göra en registrering till 
den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.  
 
(5 p) Lämnar oriktig information i en registrering eller i en handling 
som kompletterar en registrering och informationen har betydelse för en 
myndighets eller enskilds riskbedömning eller för en myndighets 
utvärdering av ett ämnes risk för människors hälsa eller miljön.  
 
(4 p) Bryter mot skyldigheten att uppdatera en registrering med ny 
information.  

  

29 kap 3 b § en av punkterna 1-5 MB, 
kemikalieregistreringsbrott: Böter eller 
fängelse i högst två år.  
 
Grovt brott: fängelse i lägst sex månader eller 
högst sex år (särskilt beaktas om brottet avsett 
stora mängder av ett ämne, har medfört eller 
kunnat medföra skador av stor omfattning eller 
av allvarlig art eller har pågått under lång tid). 

 

För ringa brott döms inte till ansvar. 



31 (a) Ej försett mottagaren av ett ämne eller en beredning med ett 
säkerhetsdatablad.  
 
(b) Lämnat oriktig eller bristfällig information i säkerhetsdatabladet.  
  

29 kap 6 § 5 p a) resp b)  MB, bristfällig 
miljöinformation: Böter eller fängelse i högst 
två år.  
Ansvar ska inte dömas om underlåtenheten har 
varit sådan att den inte kunnat försvåra 
bedömningen av risken för skada på 
människors hälsa eller i miljön.   

33 Ej tillhandahållit information om ett ämne som finns på 
kandidatförteckningen och som finns i en vara.  

 

29 kap 6 § 5 p c)  MB, bristfällig 
miljöinformation: Böter eller fängelse i högst 
två år.1 

 
Ansvar ska inte dömas om underlåtenheten har 
varit sådan att den inte kunnat försvåra 
bedömningen av risken för skada på 
människors hälsa eller i miljön (10 §). 
  

32, 34 eller 36 Bryter mot skyldigheten av vidarebefordra information i 
distributionskedja eller att spara information.  

 

29 kap 9 § 11 p MB: Böter  

För ringa brott döms inte till ansvar. 

37.4 och 39.1 Bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport 
(nedströmsanvändare). 

 

29 kap 8 § 10 p MB: Böter eller fängelse i 
högst två år.  

För ringa brott döms inte till ansvar. 

38, 39.2 och 66.1 Bryter mot skyldigheten att förse den europeiska kemikaliemyndigheten 
ECHA med information (nedströmsanvändare).  

 

29 kap 8 § 11 p MB: Böter eller fängelse i 
högst två år.  

För ringa brott döms inte till ansvar. 
  

56 (1 p j) Använder eller släpper ut ett ämne som anges i bilaga XIV till 
Reach utan ett beviljat tillstånd.  
 
(2 p) Bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som finns i tillståndet.  
 
 
  

29 kap 4 § 1 st 1 p j) resp 2 p MB, otillåten 
miljöverksamhet: Böter eller fängelse i högst 
två år.  

För ringa brott (avser 2 p) döms inte till 

ansvar. 



67 Bryter mot en begränsning för att tillverka, släppa ut på marknaden eller 
använda ett ämne, som sådant eller ingående i en blandning eller i en 
vara.  

 

29 kap 3 § 2 st 8 p MB, miljöfarlig 
kemikaliehantering: Böter eller fängelse i 
högst två år.  

För ringa brott döms inte till ansvar. 

 
För följande överträdelse i Reach kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter  
 

Artikel i Reach Överträdelse Miljösanktionsavgift 
31.5 Ej tillhandahållit säkerhetsdatablad på svenska 

 
(Detta framgår inte i 6.3.1 FMSA, men av artikel 
31.5 som denna hänvisar till, att språket ska vara 
svenska.) 

6.3.1 i bilagan till Förordning (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter: 5 000 kronor 
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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 blandning* 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). 
 
 
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. blandning: 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 blandning – 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 blandning – 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. 
 
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 blandning – eller användning av en blandning, 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 blandning: varje tillverkare, importör, 
nedströmsanvändare eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller 
ingående i en blandning – eller en blandning. 
 
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 blandning: en nedströmsanvändare eller distributör som 
mottar en leverans av ett ämne eller en blandning. 
 
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. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

  
 

 Inbjudan  
 

Hur påverkar nya klassificeringsregler 
(CLP) den generella miljötillsynen? 

 
 
 
 

    
 

                                                                              
 

 

Datum och plats: 
Den 5 oktober 2010: Plats: 
Lunds Universitet, Institutionen för Hälsa, Vård och Samhälle i Lund, Baravägen 3, Hörsal 01 

(den finns alldeles innanför entrén och mittemot café Hjärtat), tel. 046-222 18 02, se bifogad karta. 
 
Kostnad: 800 kr (exkl. moms) i priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe, 
samt diverse trycksaker. 
 
Anmälan: Senast den 23 september 2010. Anmälan görs på Miljösamverkan Skånes 
hemsida www.miljosamverkanskane.se under Aktiviteter, Lista aktiviteter eller klicka på 
aktuellt datum i Kalendern. Välj detta seminarium och Läs mer. I faktarutans ovankant går 
du in under Anmälan och fyller i dina uppgifter. Sker avanmälan efter anmälningstidens 
utgång och ersättare inte deltar debiteras halv avgift. Uteblir anmäld deltagare utan 
avanmälan debiteras hel avgift. Vid eventuella frågor kontakta Marianne Bengtsson, 
Kommunförbundet Skåne, tel. 0435 -71 99 01 
 
För mer information beträffande: 
Programmet - kontakta Jolanta Green, jolanta.green@lansstyrelsen.se , tel: 040-25 23 08,  
eller Sara Edlund Fredholm, sara.edlundfredholm@lansstyrelsen.se, tel: 040 - 25 23 26. 
 
. 
 

  

Rätt tolkning av uppgifter i SDB 

avseende sammansättningsuppgifter 

samt nya klassificeringsregler ligger till 

grunden för tillsynsmyndigheternas 

möjlighet att identifiera viktiga 

föroreningskällor.  

 

Senast den 1 december 2010 ska alla 

ämnen märkas enligt CLP-förordning-

en. Detta innebär bl.a. behov av att 

identifiera bedömningsgrunder för 

farligt avfall och förorenade massor 

med koppling till de nya klassificerings-

reglerna för farliga ämnen.   



Program – tisdagen den 5 oktober 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.00 – 09.30  Registrering och kaffe 
 
09.30 - 09.35   Inledning  
 
09.35-10.20 
CLP, ny EG-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska 
produkter  

− Förhållande till nuvarande regler, Reach, KIFS m.m. 

− Övergångsbestämmelser 

− Översiktligt innehåll och jämförelser med nuvarande regler 

− Klassificerings- och märkningsregistret 

− Var hittar man mer information? 
Elna Nilsson - WSP Environmental 

 
10.20-10.35 Paus 
 
10.35- 11.20 
Tillämpningen av klassificeringsreglerna med koppling till:  

− Klassificeringsfrågor av avfall som har dubbla ingångar i EWC-listan  

− Avfallsförordningens bilaga 3 – ”Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt” 

− Användning av avfall för anläggningsändamål, NV:s handbok 2010:1  
Erik Bergstedt- WSP Environmental 
 
11.20- 11.30  Bensträckare 
 
11.30- 12.00 
”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor”- Avfall Sverige rapport 2007:01 

− CLP och klassificering av förorenade massor 

− Klassificering av förorenade massor som farligt avfall 
Linda Johnsson - WSP Environmental 
 
12.00-13.00  Lunch – Matsal - Café Hjärtat, Universitetshuset 
 

13.00-14.30 
Praktisk träning i granskning av säkerhetsdatablad och produktmärkning enligt CLP  
Elna Nilsson och Ingela Fondin - WSP Environmental 

 
14.30-15.00 Kaffe 
  
15.00-15.20   
Genomgång av ”träningspasset” 
Elna Nilsson - WSP Environmental 

 
15.20-16.10  
Praktiska fall - Fallstudie I: Tjärasfallt, Fallstudie II: Impregnerat trä 
Erik Bergstedt och Linda Johnsson - WSP Environmental 
 
16.10-16.15 Avslutning 
 



Karta 
 
 Baravägen 3, 22240 LUND, Busshållplats: Lund Regionhuset 

 
 

 

Järnvägsstationen Ta Buss 3 från Clemenstorget, avgår bl a: 08.49; 09.14. 

Resan tar ca 8 min. 



Kemikaliekontroll enligt Reach

Tillsynsprojekt Miljösamverkan Skåne

2011



Nedströmsanvändare

• Tillsynsansvaret
• Projektmaterialet är ett underlag
• Den egna användningen

En nedströmsanvändare är enligt definitionen 
i Reach:

”…[De som] använder ett ämne – antingen som 
sådant eller ingående i en beredning – i sin 
industriella eller professionella verksamhet…”



Nedströmsanvändare

Exempelvis

Formulerare (tillverkare av rengöringsmedel 
och färg)

Tillverkare av varor (infogar ett ämne i en 
vara)

Industriella användare (en del av processen)

Yrkesmässiga användare (serviceföretag)



Tillsynsprojekt

• Informationsprojekt

• I ordinarie tillsyn eller projektform

• Checklistan kan skickas ut i förväg

• Avslutas i oktober



Checklistan

• 12 frågor
• Varje fråga kompletteras med:

– Åtgärd
– Lagrum
– Påföljd 

• Bilagor 
– Kommentarer
– Definitioner
– Lagrum 



Checklistan

• Fråga 1‐2
– Företagets kunskaper om Reach

• Fråga 3‐5
– Företagets användning och registrering

• Fråga 6‐9
– Säkerhetsdatablad

• Fråga 10‐12
– Begränsningar



Fortsättning

• Projektgruppen finns tillgänglig för frågor

• Sammanställning

• Uppföljningsprojekt med inriktning på kontroll



www.miljosamverkan.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Tel 040-25 20 00 vx
Fax 040/044-25 22 55
www.m.lst.se

Kommunförbundet Skåne
Box 13
264 21 Klippan
Besöksadress: Storgatan 33
Tel 0435-71 99  00 vx
Fax 0435-71 99 10 
www.kfsk.se

Skånes kommuner

Det övergripande projektmålet var att öka kunskapen om de nya reglerna på 
kemikalieområdet, framförallt om Reach men även delvis om CLP-förordningen hos 
tillsynsmyndigheterna och företagen. Med anledning av detta genomfördes en
workshop för tillsynsmyndigheterna. 

Information om Miljösamverkan Skåne samt detta och andra projekt finns på 
webbplatsen www.miljosamverkan.se. Där återfinns också denna rapport såväl som 
styrgruppens projektbeställning och projektbeskrivning som ligger till grund för 
arbetet. 
Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, 
Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. En huvuduppgift är att effektivisera 
tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
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