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1. Bakgrund  
 
Formulering i enkätfrågan 
 
I enkät till miljökontoren i Skåne fanns följande projektförslag med: 
 
Miljökvalitetsmål 4: Giftfri miljö 
Delmål (nationella mål): Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier.  
 
Projektförslag 1: Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt 
enligt Reach 
 
Den nya kemikalielagstiftningen REACH innebär en rad olika förändringar av tillsynen både vad 
gäller vad som omfattas och vilka tillsynsobjekt som berörs. För att lagstiftningen skall kunna 
fungera krävs att kunskapsnivån höjs både hos företag och myndigheter. Projektet tar fram 
vägledningsdokument anpassat till kommunernas tillsynsansvar samt ett antal checklistor med 
inriktning på de mest ”problematiska” frågorna som kan uppstå i samband med övergången till 
REACH-lagen. 
 
Styrgruppens beslut 
 
Styrgruppen beslutade 2009-02-10 att projektet ska ingå i verksamhetsplan 2010-2011. 
Projektledningsgruppen gavs i uppdrag att utarbeta denna projektbeställning som godkändes av 
styrgruppen 2009-04-21. 
 
 
2. Problembeskrivning, syfte och effekt  
 
Vilken är problembilden 
 
I Reach-utredningens delbetänkande SOU2007:80 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 flertal lagar. 



 
 
Det är av stor vikt att arbetet med anskaffning av mer djupgående kunskaper om Reach 
regelverket och dess tillämpningar fortsätter och präglar befintliga arbetsgruppens insatser. 
Samma bör gälla för implementering av CPL-förordningen (CLP= Classification Labelling and 
Packaging) i kommunernas tillsyn, eftersom identifiering av kemikaliernas egenskaper utgör en 
vital del av riskbedömningar och därmed bedömningar av den faktiska miljöpåverkan. Avgränsad 
tillsynskampanj genomförs i anslutning till projektet. 
 
En stor del av KemI:s nuvarande föreskrifter kommer att upphävas och/eller ersättas med nya 
bestämmelser. Det potentiella antalet berörda kemikaliehanterare är mycket stort. Ett och samma 
företag kan dessutom beröras på mer än ett sätt, till exempel som importör/registrant eller som 
användare. För att lagstiftningen ska kunna fungera effektivt krävs att kunskapsnivån snabbt höjs 
både hos företag och myndigheter. REACH kommer att påverka företag i Skåne län på olika sätt, och 
informationsinsatser kommer att behövas för att utbilda i och informera om reglerna.  
 
Vad är syftet med projektet 
 
Personal vid länets tillsynsmyndigheter behöver vägledas i den nya lagstiftningen för att kunna 
utföra sitt arbete på ett professionellt och effektivt sätt. Det är sannolikt att utbildningar gällande 
REACH kommer att hållas från statliga myndigheter, och berörd personal på tillsynsmyndigheter 
kommer att delta i dessa utbildningar. Men för att omvandla den nyinskaffade kunskapen i 
praktiken bör en ”regionalanpassad” vägledning tas fram och en avgränsad tillsynskampanj 
genomföras som ett gemensamt, länsomfattande projekt. Fördelning av tillsynsansvar kommer att 
ändras och en slutligt förslag till denna fördelning kommer att presenteras genom en proposition 
hösten 2009 
 
En arbetsgrupp bör ta fram ett vägledningsdokument anpassat till kommunens tillsynsansvar samt 
ett antal checklistor med inriktning på de mest ”problematiska” frågor som kan uppstå i samband 
med övergången till REACH-lagen 
 
Vilken  effekt önskas uppnås för målgrupper och intressenter 
 
Nya rön och ny lagstiftning kommer ständigt in på kemikalieområdet. Riktade åtgärder kan 
emellertid behövas för att nå ut till små företag, företag med särskilt kemikalieintensiv användning, 
importörer av beredningar och andra varor med utländskt tillverkade ämnen samt företag som inte 
är branschorganiserade.  
 
Genom projektet kommer det att klargöras vilka förändringar som behöver göras i tillsynen enligt 
miljöbalken, vilka skyldigheter i Reach som kommer att straffsanktioneras eller blir föremål för 
miljösanktionsavgifter samt vilka myndigheter som ska utöva tillsynen. 
 
Den förväntade effekten som projektet kommer att medföra blir en efterlyst kompetenshöjning hos 
tillsynsmyndigheternas personal, mer effektivt och professionellt utfört arbete samt bättre kunskap 
hos skånska företag om de nya reglerna. 
 
 
3. Möjliga uppföljningsprojekt 
 
Seminarium om erfarenheter av tillämpningen av lagstiftningen anordnas. 



 
 
 
4. Tidplan 
 
Tidsplanen beräknas innehållas under förutsättning att den nya tillsynsorganisationen är fastställd 
vid årsskiftet 2009/2010. 
 

 
Jan 2010 – Mars 2010 

 
Framtagande av vägledningsdokument inkl. separata och 
gemensamma möten 

 
Mars 2010 

 
Gemensamt tillsynsseminarium - Presentation av 
vägledningsdokumentet och förslag till tillsynskampanj 

 
April 2010 – Okt 2010 

 
Genomförande av tillsynskampanj och insamling av resultat 
 

 
Nov 2010 – Dec 2010 

 
Gemensamt tillsynsseminarium - Presentation av resultat från 
tillsynskampanjen och förslag till uppföljning 
 

 
Projektet bör avslutas hösten 2010. 


