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Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2
(6 bilagor)
Ni får härmed möjlighet att yttra er över bifogade förslag till föreskrifter samt
konsekvensbeskrivning och teknisk PM. Remisshandlingarna finns också tillgängliga
på Kemikalieinspektionens webbplats (www.kemi.se) – Verksamhet- Remisser.

Så här gör ni för att yttra er över förslagen

Skicka eventuella synpunkter till Kemikalieinspektionen senast den 24 mars 2017.
Vänligen skicka era synpunkter med e-post till adressen kemi@kemi.se och ange
diarienummer 4.7-H16-07940.
Remissen kommer även att göras tillgänglig på Kemikalieinspektionens hemsida
(www.kemi.se).
Frågor om remissen kan ställas till Christophe Kellner (tfn. 08-519 41 399) eller
Johan Forsberg (tfn. 08-519 41 325).
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Bakgrund till remissen

Denna remiss innehåller förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer.
Förslaget innebär i korthet att nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2
antas med en ny kapitelindelning. Gällande bestämmelser om leksaker bryts ut och
bildar egna föreskrifter. Gällande bestämmelser om träskyddsbehandlat virke
överförs till KIFS 2008:3 i avvaktan på en översyn av dessa senare föreskrifter.
Föreskrifterna föreslås i denna del träda ikraft den förste september 2017.
Syftet med att ta fram nya grundföreskrifter är främst att försöka skapa ökad
tydlighet både systematiskt och språkligt. De materiella ändringarna gäller främst
anmälningsplikten till produktregistret samt gränsvärden för tungmetaller i
förpackningsmaterial.
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Beträffande bestämmelserna om produktregistret föreslår Kemikalieinspektionen att
en anmälningsplikt för nanomaterial införs i produktregistret. Förslaget är detsamma
som presenterades i Kemikalieinspektionens rapport 10/15 och innebär i huvudsak
att förekomst av nanomaterial ska anges som en ytterligare parameter för de
produkter som ska anmälas till produktregistret. Efter remitteringen kommer
förslaget till de nya bestämmelserna om nano att anmälas till EU-kommissionen i
enlighet med direktiv (EU) 2015/1535. Föreskrifterna föreslås i denna del träda ikraft
den första januari 2018. Det innebär att uppgifter om förekomst av nanomaterial ska
rapporteras till produktregistret från och med den rapportering som ska ske i februari
2019.
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