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4  Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

Kemiska ämnen finns i allt vi omger oss med i vardagen, från schampo och elek-
tronik till bilar och kläder. Produktionen av kemikalier har ökat ända sedan andra 
världskriget, och ökningen väntas fortsätta under lång tid framöver. Användningen 
av kemikalier har varit en förutsättning för ökad välfärd, men vissa av dem orsakar 
också allvarliga hälso- och miljöskador. Exempelvis finns allt fler forskningsre-
sultat som talar för att hormonstörande ämnen i miljön kan påverka människors 
förmåga att få barn.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 
17 globala hållbarhetmål, varav flera har tydliga kopplingar till kemikaliefrågan. 
Ett exempel är målet om att främja hållbar konsumtion och produktion, där det 
ingår att till 2020 uppnå en miljövänlig hantering av kemikalier under hela livs-
cykeln. Kort sagt är ansvarsfull kemikalieanvändning en central hållbarhetsfråga, 
både i Sverige och i övriga världen. Utvecklingen av nya och bättre kemikalier kom-
mer därmed också att vara en viktig del av lösningen för att skapa hållbarhet.

Kemikalieinspektionens uppdrag är att minska riskerna för att människor och 
miljö skadas av kemikalier. Det gör vi genom att utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel, pröva ansökningar om tillstånd att få använda och sälja växtskydds-
medel och biocidprodukter samt utöva tillsyn över importörer och tillverkare av 
kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor.

Vi verkar för riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö genom arbete såväl i 
Sverige som inom EU och internationellt. Under 2015 har vi arbetat med att ge-
nomföra regeringens handlingsplan för en giftfri vardag, med skyddet för barn och 
unga i det främsta rummet. I slutet av året överlämnade vi rapporter till regeringen 
med förslag till åtgärder mot skadliga ämnen i byggprodukter och farliga kemi-
kalier i textilier, samt om anmälningskrav för nanomaterial i kemiska produkter. 
Under året har vi även arbetat med regeringsuppdrag om nationella begränsningar 
av högfluorerade ämnen i brandskum och mikroplaster i kosmetiska produkter. I 
samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vi också initierat ett 
kommunnätverk för en giftfri vardag.

Ett mycket viktigt beslut under 2015 kom från EU-domstolen, och gäller företa-
gens skyldighet att ge information om varor som innehåller ämnen med allvarliga 

Generaldirektören har ordet

generaldirektör nina Cromnier
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hälso- eller miljöeffekter. Domen innebär att Sverige får stöd för en strikt tolk-
ning av Reach-förordningen. Ett företag måste nu informera om att exempelvis 
ett cykelhandtag innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne. Enligt 
EU-kommissionens tidigare tolkning skulle informationsskyldigheten bara ha gällt 
om mer än 0,1 procent av hela cykeln innehåller det farliga ämnet.

I vårt internationella arbete har vi under året bland annat bidragit till ett globalt 
samarbetsprogram för att minska riskerna med kemikalier i exempelvis elektronik, 
textilier och leksaker. Beslutet har fattats inom ramen för den globala kemikalie-
strategin SAICM och Kemikalieinspektionen har varit ordförande för programmet 
om information om kemikalier i varor.

Vår tillsynsverksamhet berör importörer och tillverkare av kemiska produkter, 
bekämpningsmedel och varor. Inom tillsynen fokuserar vi på de områden där vi be-
dömer att risken för människors hälsa är störst och våra insatser kan ge bäst effekt. 
Under 2015 har vi bland annat genomfört tillsynsprojekt om kläder och skor, lek-
saker och elektriska produkter. När det gäller kemiska produkter har vi exempelvis 
kontrollerat bilvårdsprodukter och innehållet av konserveringsämnen i färg.

Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda 
bekämpningsmedel, inom de båda huvudgrupperna växtskyddsmedel och biocid-
produkter. Vid prövningen arbetar vi för att säkerställa ett starkt skydd för hälsa 
och miljö, samtidigt som det är viktigt att lantbrukare och andra ska kunna använ-
da moderna och effektiva bekämpningsmedel. Under den första halvan av året har 
vi i stor utsträckning prioriterat omprövningar av beslut om växtskyddsmedel, för 
att redan godkända medel skulle kunna fortsätta användas i Sverige. Under årets 
andra halva har vi tydligt kunnat fokusera på handläggningen av ansökningsä-
renden. Hela tiden har vi fortsatt att effektivisera våra processer och arbetssätt för 
att korta handläggningstiderna, och vi ser nu flera glädjande indikationer på att 
utvecklingsarbetet ger effekt. Antalet beslut totalt sett har ökat kraftigt under året, 
handläggningstiderna för dispenser har kortats till hälften och den totala ärende-
balansen för växtskyddsmedelsärenden har nästan halverats.

På Kemikalieinspektionen arbetar vi för att ständigt anpassa verksamheten till 
förändrade förutsättningar, med syftet att kunna göra så stor nytta som möjligt 
för hälsa och miljö. Förbättringsförslag från våra intressenter och medarbetarna är 
avgörande för att vi ska nå framgång i det arbetet. Under året har vi bland annat 
arbetat med en ny strategi för EU-arbetet, samtidigt som vi internt på myndigheten 
arbetar för att effektivisera våra processer och i än högre grad sätta mottagarnas 
behov i centrum. Vi har även tagit fram en ny medarbetarpolicy och fortsatt arbetet 
med chefsutveckling. På samma gång har vi fortsatt att utveckla våra relationer med 
företag och branscher, bland annat genom det nybildade näringslivsrådet, som ger 
möjligheter för företrädare för näringslivet att föra dialog med oss på strategisk nivå.

Ytterligare ett led i att förbättra vår kommunikation är att vi under året har 
lanserat en ny webbplats, som tagits fram med användarnas behov i fokus. Syftet 
är att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta och förstå informationen som 
våra besökare på webben oftast letar efter. Vår upplysningstjänst Fråga Kemikalie-
inspektionen har också lanserat ett webbaserat frågeverktyg som ger oss förutsätt-
ningar att svara snabbare och tydligare på frågor som företag och konsumenter 
ställer till oss.

Jag känner en väldig stolthet över de insatser som Kemikalieinspektionens alla 
kompetenta och engagerade medarbetare gör varje dag, och vill tacka för de goda 
insatserna under året som gått. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet och att 
Kemikalieinspektionen under lång tid framöver ska vara den självklara drivkraften 
i arbetet för en giftfri miljö.

Nina Cromnier 
Generaldirektör
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Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och inter
nationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som skyddar hälsa och miljö från farliga 
kemikalier. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor  
och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vi har  
ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Kemikalieinspektionens uppdrag

Uppgifter enligt instruktionen Resultat

1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet 
har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och 
miljörisker med  
1. kemiska produkter,  
2. biotekniska organismer, och  
3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana 
egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller 
tekniska organismer.

Begränsning av särskilt farliga ämnen, sid 19, 
sid 29.  
Tillståndspröva, upplysa och annan regeltillämp-
ning, sid 39.  
Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik,  
sid 73.

2 § Kemikalieinspektionen ska verka för att det generationsmål för 
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås 
och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt 
samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-
kvalitetsmålet giftfri miljö. inspektionen ska i fråga om sitt miljöarbete 
enligt första stycket rapportera till naturvårdsverket och samråda 
med verket om vilken rapportering som behövs.

Kemikalieinspektionens uppdrag, sid 6.  
Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 16.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 17  
Upphandling och kommunikationsinsatser för 
en giftfri förskola, sid 21.  
Produktregistret, sid 73.

3 § Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka:  
1. i samarbetet inom europeiska unionen,  
2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklings-
samarbete,  
3. inom den svenska politiken för global utveckling, och  
4. inom det internationella samarbetet i övrigt. inspektionen ska även 
vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom 
dessa områden

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14. vårt arbete inom eU, sid 22.  
internationellt, sid 34.  
Tillståndspröva, upplysa och annan  
regeltillämpning, sid 39.  
Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik, 
sid 73.

4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt  
1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § 
och deras hälso- och miljörisker a) följa utvecklingen, hålla regeringen 
informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrif-
ter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken,  
2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel,  
3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska 
organismer,  
4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och 
andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemi-
kaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens 
verksamhet,  
5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssam-
arbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet 
giftfri miljö, och  
6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksam-
hetsområde.

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14.  
Ta fram föreskrifter, sid 21.  
Pröva ansökningar och dispenser för  
bekämpningsmedel, sid 39.  
Upplysa och utbilda, sid 66.  
Produktregistret, sid 73.  
ge tillsynsvägledning, sid 92.
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Uppgifter enligt instruktion forts. Resultat

5 § Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner  
som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla  
för medborgare och företag.

5 a § Kemikalieinspektionen får, inom ramen för full kostnadstäckning, 
bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens  
uppgifter och verksamhetsområde.

internationellt, sid 34.

Uppgifter enligt andra beslut Resultat

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. senast ändrad 
genom (2013:946).

Produktregistret, sid 73.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn  
enligt miljöbalken. senast ändrad genom (2015:154).

Tillståndspröva, upplysa och annan  
regeltillämpning, sid 39.  
Produktregistret, sid 73.  
intäkter och kostnader, sid 89.

Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller  
nematoder, insekter och spindeldjur, senast ändrad genom. senast 
ändrad genom (2014:429).

Pröva ansökningar och dispenser för 
bekämpnings medel, sid 39.

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, 
insekter och spindeldjur. senast ändrad genom (2014:428).

Pröva ansökningar och dispenser för  
bekämpningsmedel, sid 39.

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska  
organismer. senast ändrad genom (2014:431).

samtliga avsnitt

Miljötillsynsförordning (2011:13). senast ändrad genom (2015:467). Utöva operativ tillsyn, sid 76.  
ge tillsynsvägledning, sid 82.

en statsförvaltning i förnyelse (s2012.004).

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. senast ändrad genom 
(2015:288).

Utöva operativ tillsyn, sid 76.

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. senast ändrad 
genom (2015:47).

Pröva ansökningar och dispenser för 
bekämpnings medel, sid 39.  
intäkter och kostnader, sid 89.

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425). senast ändrad genom 
(2015:375)

Pröva ansökningar och dispenser för 
bekämpnings medel, sid 39.

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för  
konsumenter

Upplysa och utbilda, sid 66.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 16.

regeringens strategi för att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö (prop. 
2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepoliti-
ken) och beslutade etappmål om farliga ämnen:

samtliga avsnitt

särskilt farliga ämnen Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14,  
Begränsning av särskilt farliga ämnen, 
sid 19, 29, 35.  
vårt arbete inom eU sid 22.

Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper vårt nationella arbete sid 15.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 16.  
vårt arbete inom eU, sid 22.
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Uppgifter enligt andra beslut forts. Resultat

information om farliga ämnen i varor Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14. Handlingsplan för en giftfri vardag,  
sid 16.  
vårt arbete inom eU, sid 22.

Utveckling och tillämpning av eU:s kemikalieregler Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 16.  
vårt arbete inom eU, sid 22.

effektivare kemikalietillsyn inom eU Tillsynssamarbete inom eU, sid 83.

giftfria och resursfria kretslopp Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14.

Minska barns exponering för farliga kemikalier Utveckla lagstiftning och andra styrmedel,  
sid 14.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 16.  
Tillståndspröva, upplysa och annan  
regeltillämpning, sid 39.
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Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet Resultat

Handlingsplan för en giftfri vardag.

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för ge-
nomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag inkl. eU-arbete. 
i redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder myndigheten 
vidtagit med anledning av de särskilda medel som tilldelats myndigheten 
för arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. Myndigheten ska 
särskilt redovisa sitt arbete på följande områden:

•	 nationella	begränsningar 
•	 strategi	för	arbetet	med	högfluorerande	ämnen 
•	 ökad	satsning	på	information	om	farliga	ämnen

Handlingsplan för en giftfri vardag, sid 16.
Tabell 3, 6, 7, 8, 9, 10, 45, 46.  
vårt arbete inom eU, sid 22.  
Tillsyn av varor, sid 80.
i årsredovisningen markeras all återrapportering 
av Handlingsplanen för en giftfri vardag som 
Återrapportering HP.

Bekämpningsmedel
Kemikalieinspektionen ska redovisa: 

•	 handläggningstider	för	växtskyddsmedel	respektive	biocidprodukter 
•	 kostnader	för	handläggning	av	växtskyddsmedel	respektive	 
 biocid produkter 
•	 antalet	inkomna	respektive	avslutade	ärenden	per	år	 
 de senaste fem åren 
•	 antalet	öppna	ärenden	äldre	än	fem	år 
•	 analysera	och	kommentera	de	uppgifter	och	siffror	som	lämnas

Av redovisningen ska också översiktligt framgå vilka åtgärder som har 
genomförts samt planeras att genomföras för att

Pröva ansökningar och dispenser för 
bekämpnings medel, s 39.  
Tabell 18–21, 23–27
i årsredovisningen markeras all återrapportering 
av Bekämpningsmedel som Återrapportering 
Bekämpningsmedel.

Miljöteknik
Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myn-
digheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik 
och miljöinnovationer.

Miljöteknik, sid 18.
i årsredovisningen markeras all återrapportering 
av Miljöteknik som Återrapportering Miljöteknik.

Könsuppdelad statistik
Kemikalieinspektionen ska i de fall myndigheten redovisar individbaserad 
statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön.

där det är möjligt har myndigheten redovisat 
och kommenterat statistik efter kön.

Användning av bekämpningsmedel
Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete vad gäller rapporteringen 
enlig europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1185/2009 om 
statistik om användning i jordbruket av bekämpningsmedel.

Producera statistik, sid 75.
i årsredovisningen markeras all återrapporte-
ring av Användnig av Bekämpningsmedel som 
Återrapportering Användning av Bekämpnings-
medel.

EU och internationellt
Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt eU- och internationella arbete. 
redovisningen ska innehålla antalet förslag på begränsning, ämnes-
utvärderingar och förslag på klassificering och identifiering av särskilt 
farliga ämnen (upptag på kandidatförtekningen). Av redovisningen ska 
även framgå myndighetens påverkansarbete för arbetet med hormonstö-
rande ämnen, farliga kemikalier i textilier, kadmium, eU-kommissionens 
allmänna miljöhandlingsprogram samt det globala arbetet med sikte på 
post-2015 agendan, Minimatakonventionen om kvicksilver och stock-
holmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

vårt arbete inom eU, sid 22. vårt internationella 
arbete sid. 34. Tabeller 5,6, 8–10
.
i årsredovisningen markeras all återrapportering 
av eU- och internationellt arbete som Återrap-
portering eU / inT.
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riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö innebar att förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota 
människors halsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och ekosyste-
men är försumbar. Halterna av naturligt förekomman-
de ämnen är nära bakgrundsnivåerna.
regeringen har preciserat giftfri miljö. Målet är att:

•	 Den	sammanlagda	exponeringen	för	kemiska	
ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för 
människor eller för den biologiska mångfalden.

•	 Användningen	av	särskilt	farliga	ämnen	har	så	långt	
som möjligt upphört.

•	 Spridningen	av	oavsiktligt	bildade	ämnen	med	
farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om 
bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest 
betydande av dessa ämnen och deras nedbryt-
ningsprodukter är tillgängliga.

•	 Förorenade	områden	är	åtgärdade	i	så	stor	ut-
sträckning att de inte utgör något hot mot människ-
ors hälsa eller miljön.

•	 Kunskap	om	kemiska	ämnens	miljö-	och	häl-
soegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbe-
dömning.

•	 Information	om	miljö-	och	hälsofarliga	ämnen	i	
material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

För att verka för miljökvalitetsmålet giftfri miljö arbetar 
vi både nationellt, inom eU och internationellt. vi 
samarbetar med andra länder, myndigheter, näringsliv, 
forskningsorgan och organisationer för att nå målen. 
vi vill underlätta för företag och konsumenter att mins-
ka hälso- och miljöriskerna från kemikalier, inte minst 
från kemikalier i varor. regeringen har beslutat om 
en ny handlingsplan för en giftfri vardag. syftet med 
handlingsplanen är att öka takten i arbetet mot giftfri 
miljö. Under 2015 har vi exempelvis arbetat med 
att genomföra regeringens nya handlingsplan för en 
giftfri vardag som har ett övergripande mål att skydda 
barn och unga från kemikalierisker. vi har under året 
särskilt fokuserat på:

•	 hormonstörande	ämnen

•	 svårnedbrytbara	högfluorerade	ämnen

•	 nationella	begränsningar

•	 ökad	satsning	på	information	om	farliga	kemiska	
ämnen

information om de aktiviteter som gjorts under året 
och de resultat som vi har uppnått finns att läsa i 
respektive avsnitt.

vi ingår också i regeringens miljömålsråd som 
samordnar det fortsatta gemensamma arbetet med 
miljömålen.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

Vi ska verka för att miljömålen nås och vi har ett 
särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riksdagens generationsmål för miljöarbetet och de 
sexton miljökvalitetsmålen styr miljöarbetet som 
Sverige bedriver nationellt, inom EU och internatio-
nellt. Miljömålssystemet ger också struktur för att 
följa upp och utvärdera hur arbetet går.

Kemikalieinspektionen har i uppdrag att verka 
för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen 
nås. Kemikalieinspektionen har ett särskilt ansvar 
för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innebär 
att vi ska samordna, följa upp, utvärdera och rap-
portera om det målet. Vi har också i uppdrag att 
föreslå åtgärder för utveckling av miljöarbetet.

Riksdagens generationsmål anger inriktningen 
för den omställning av samhället som behöver 
ske inom en generation för att Sverige ska kunna 
nå miljökvalitetsmålen. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken och anger 
att vi till nästa generation ska kunna lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 

utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

Riksdagens miljökvalitetsmål anger det tillstånd 
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som 
tydliggör innebörden av vad Sverige ska uppnå. 
Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska vägleda 
myndigheter, kommuner och andra aktörer i mil-
jöarbetet.

Kemikalieinspektionen bidrar till miljökvalitets-
målet Giftfri miljö genom att genomföra regering-
ens kemikaliepolitik. Det innebär sammanfatt-
ningsvis att vi

•  tar fram kunskap genom att följa upp och utvär-
dera miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

•  bidrar till att utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel nationellt, inom EU och internationellt

•  genomför beslutad lagstiftning genom att utöva 
tillsyn över importörer och tillverkare av kemis-
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ka produkter och varor, samt genom att pröva 
ansökningar om godkännande av bekämpnings-
medel.

Kemikalieinspektionens verksamhet är starkt 
präglad av EU. EU-regler styr till största delen vårt 
verksamhetsområde och vi samarbetar aktivt med 
andra medlemsländer och med olika EU-myndighe-
ter för att utveckla och genomföra den gemensam-
ma lagstiftningen. EU-arbetet ger många möjlig-
heter samtidigt som det innebär utmaningar när 
många länder ska komma överens om regler och 
system som ska fungera för alla. Att Kemikaliein-
spektionens verksamhet är så nära kopplad till EU 
ställer särskilda krav på vår samverkan och på vårt 
sätt att arbeta.

I den fördjupade utvärdering av miljökvalitets-

målet Giftfri miljö som Naturvårdsverket publice-
rade år 2015 bedömer Kemikalieinspektionen att 
det inte är möjligt att nå målet med befintliga och 
planerade styrmedel.

Den sammanfattande bedömningen av mil-
jökvalitetsmålet Giftfri Miljö i den fördjupade 
utvärdering som vi gjort visar att det inte går att se 
en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Vissa 
miljögifter minskar, men för många ämnen saknas 
kunskap om deras effekter för människa och miljö. 
Global konsumtion leder till allt större kemika-
lie- och varuproduktion och skapar ökad diffus 
spridning av farliga ämnen. Användningen av sär-
skilt farliga ämnen har börjat begränsas inom EU. 
Intresset för att frivilligt ersätta farliga ämnen ökar 
inom många sektorer. Lagstiftning behöver i vissa 
fall utvecklas för att få giftfria kretslopp
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Kemikalieinspektionens
uppdrag

Resultat

Utveckla lagstiftning 
och andra styrmedel

Tillståndspröva, upplysa
och annan regeltillämpning

Utöva tillsyn och ta fram
kemikaliestatistik

Kvailtets- och miljöpolicy
Ledningsprocess

Styra Planera Genomföra Följa upp 
och utvärdera

Utveckla 
och förbättra

Ekonomi  HR IT Hantera
handlingar

Kommu-
nicera

Lokaler och
säkerhet

Internt 
miljöarbete Ta ut avgifter

Författningar och andra externa krav

Strategiskt mål 1

Arbetsgivare i toppklass

Strategiskt mål 2

Effektiv och profesionell

Strategiskt mål 3

Samverkar och finner 
innovativa lösningar

Strategiskt mål 4

Tar täten i EU och
internationellt för giftfria varor

Utveckling och förbättring av verksamheten

Figur 1. Kemikalieinspektionens ledningssystem – hjälper oss att göra rätt saker på rätt sätt.
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Läsanvisning
Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2015 är indelad enligt verksamhetens 
huvudprocesser.

I avsnittet Kemikalieinspektionens uppdrag finns en tabell med våra uppgifter 
enligt instruktionen. Där finns också hänvisningar till de delar i resultatredovis-
ningen som innehåller prestationer, återrapportering och annan resultatinforma-
tion. I resultatredovisningen ingår återrapporteringen under respektive avsnitt. 
De textavsnitt i årsredovisningen som har koppling till ett återrapporteringskrav i 
regleringsbrevet för 2015 är tryckt i grå text istället för svart.

I slutet av resultatredovisningen visas en översikt över verksamhetens intäkter 
och kostnader.

Vi redovisar treårsjämförelser om vi har kunnat ta fram tillförlitliga uppgifter 
två år bakåt i tiden.

Vi avslutar resultaten med att redovisa myndighetens förvaltning. Allra sist i 
årsredovisningen finns en ordlista.

Samtliga kostnader i prestationstabellerna är totala kostnader och anges i tusen-
tals kronor.

• De totala kostnaderna för prestationer är inte alltid desamma som totalkostna-
den i resultaträkningen, eftersom kostnader för prestationer kan avse ett urval 
av prestationer och kan sträcka sig över flera budgetår.

• I de totala kostnaderna för prestationerna ingår de kostnader av anslag som inte 
direkt fördelats i redovisningen, det vill säga vissa i redovisningen ofördelade 
kostnader.

Resultatredovisning
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Kemikalieinspektionen har ett särskilt ansvar att 
följa upp och utvärdera det nationella miljökva-
litetsmålet Giftfri miljö. För att verka mot målet 
samarbetar vi nationellt, inom EU och interna-
tionellt – såväl med andra myndigheter som med 
näringsliv, kommuner, forskningsorgan och andra 
aktörer. Vi strävar efter att på ett kostnadseffek-
tivt sätt hitta åtgärder och verka för de mål som 
riksdagen och regeringen har beslutat. Vi bistår 
regeringen i utveckling av lagstiftning och konven-

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel
tioner både nationellt, inom EU och internationellt. 
Vi bedriver internationellt utvecklingssamarbete 
om kemikaliekontroll.

Lagstiftningen har en central roll när det gäller 
att uppnå Giftfri miljö målet, men den är inte 
det enda instrumentet för att nå dit. Förutom att 
arbeta med att utveckla och genomföra regler i EU 
och nationellt arbetar vi även med andra styrmedel 
såsom information, branschdialoger och ekonomis-
ka styrmedel.

Styrmedel som vi har arbetat med och utecklat under 2015 för att nå en giftfri miljö

Styrmedel Nationellt EU Internationellt

Administrativa 
styrmedel
(tvingande)

•		Nationella	förbud	för	t.ex.	
högfluorerade	kemiska	ämnen	i	
brandskum samt avsiktlig tillsats av 
mikroplaster i kosmetika

•	 Utvärdera	ämnen	(Reach,	bekämpningsmedel)
•	 Prioritera	ämnen	för	Reach	och	CLP-processer
•	 Genomföra	riskhanteringsanalyser
•	 Utarbeta	förslag	till	harmoniserad	klassificering	och	 

märkning
•	 Utarbeta	förslag	till	ämnen	som	bör	föras	upp	på	Reach:s	

kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
•	 Utarbeta	förslag	till	förbud/begränsningar	av	farliga	 

ämnen
•	 Bidra	i	tillståndssystemet	inom	Reach
•	 Annan	utveckling	eller	teknisk	anpassning	av	lagstiftning

•	 Stöd	till	regeringen	för	ut-	
veckling av nya konventioner

•	 Stockholmskonventionen
•	 Minamatakonventionen
•	 Rotterdamkonventionen
•	 Arbete	inom	OECD	för	ut-

veckling av nya testmetoder

ekonomiska 
styrmedel

•	 Kemikalieskatt	på	varors	innehåll	 
av farliga kemiska ämnen t.ex. inom 
textilier 

•	 Främjande	av	kemikaliekrav	inom	
offentlig upphandling

informativa 
styrmedel
(kunskaps-
baserade 
beslut)

•	 Via	samarbete	med	Håll Sverige 
Rent	etablerat	ett	nytt	grön	flagg	
tema: Kemikalier

•	 Branschdialoger	för	att	driva	på	
substitution av farliga kemiska 
ämnen 

•	 Kommunnätverk	för	information,	
råd och stöd till kommuner kring 
arbetet med farliga kemiska ämnen

•	 Rätt	för	kunder	att	få	information	om	särskilt	farliga	 
ämnen i varor (över 0,1%)

•	 SAICM:	information	om	
ämnen i varor

Forskning
(kunskaps-
framtagande)

•	 Inom	områdena	hormonstörande	
kemiska	ämnen,	högfluorerade	 
ämnen, spridning av växtskydds-
medel samt kombinationseffekter 
av olika kemiska ämnen

•	 Deltagande	i	samverkansprojekt	
med olika forskningsfinansiärer 
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Redovisade regeringsuppdrag 2015 och våra förslag i korthet

Regeringsuppdrag Sammanfattning Ärendenummer Redovisat 

Farliga kemiska ämnen i textil 
(rB2015 Kemikalieinspektionen)

Kemikalieinspektionen föreslår att minska riskerna med farliga ämnen i textil 
nationellt och i eU genom bl.a. ett initiativ till att utveckla en särskild produktlag 
i eU för textil, utfasning av ämnen och ämnesgrupper i textil samt en statlig 
utredning av en skatt på textil.

H15-03097 2015-12-01

Farliga kemiska ämnen i byggpro-
dukter (rB2015  
Kemikalieinspektionen i samråd 
med Boverket och Folkhälsomyn-
digheten)

Kemikalieinspektionen föreslår att sverige inför nationella regler för emission av 
hälsoskadliga kemiska ämnen från byggprodukter. reglerna omfattar bygg-
produkter som används för att konstruera golv-, vägg- och innertaksektioner. 
reglerna omfattar inte kemiska produkter.

H15-03595 2015-12-02

information om nanomaterial (rB 
2015 Kemikalieinspektionen i 
samråd med naturvårdsverket och 
Arbetsmiljöverket)

Kemikalieinspektionen föreslår att vid registrering i produktregistret ska ytterliga-
re information om olika fysikaliska och kemiska parametrar för de nanomaterial 
som produkten innehåller lämnas. detta föreslås gälla för nanomaterial som 
avsiktligen tillsatts produkten, oavsett nanomaterialets koncentration. syftet är 
att kunna samla kunskap om var och hur olika nanomaterial används samt vilka 
mängder det handlar om.

H15-03456 2015-12-01

slutredovisning av handlingsplanen 
giftfri vardag 2011-2014 (särskilt 
uppdrag Kemikalieinspektionen)

Arbetet har främst varit inriktat på åtgärder för att skydda barns och ungdomars 
hälsa. detta har gjorts genom att prioritera arbetet med eU:s kemikalielagstift-
ning, internationellt arbete, tillsyn av farliga ämnen i varor och dialoger med 
näringslivet. redovisningen innehåller en utvärdering och förslag på fortsatt 
inriktning.

H10-01497 2015-02-04

nationella åtgärdsprogrammet för 
högfluorerade	ämnen	(delredovis-
ning giftfri vardag 2015-2017)

Kemikalieinspektionen	har	kartlagt	förekomsten	av	högfluorerade	ämnen	och	
alternativ. vi har även bidragit till ökad kunskap och fördjupat samarbete genom 
nätverket	för	högfluorerade	ämnen.

H15-03893 2015-06-30

Uppdrag att följa upp mål för 
förenklingsarbetet på centrala 
myndigheter.

i rapporteringen redovisar vi Kemikalieinspektionens arbete med målet om kor-
tare handläggningstider, målet om företagens nöjdhet med sina kontakter med 
myndigheter och målet om systematiska samråd med företagare.

H15-00003-5 2015-02-18

Uppdrag att medverka i genomför-
andet av eU:s strategi för Östersjö-
regionen och dess handlingsplan

Kemikalieinspektionen har framför allt givit stöd åt naturvårdsverket i deras 
uppdrag att leda PA Hazards samt redovisa arbetet med befintliga projekt och då 
framför allt tagit fram förslag på en reviderad handlingsplan för insatsområdet.

H11-01129 2015-01-30

Vårt nationella arbete  
Regeringsuppdrag och remisser
Kemikalieinspektionen har under 2015 arbetat med 
ett antal olika regeringsuppdrag, se tabellen nedan. 
En kort sammanfattning av våra förslag finns 
också i tabellen.

Kemikalieinspektionen har i samråd eller i 
samarbete med andra myndigheter medverkat i föl-
jande regeringsuppdrag som redovisats under 2015:

• En giftfri vardag: Uppdrag åt Livsmedelsverket 
om strategi för folkhälsan. h14-03714.

• Naturvårdsverkets uppdrag om icke farligt 
byggnads- och rivningsavfall. h14-02493.

• Energimyndighetens uppdrag om mötesplats för 
teknikinnovation. h11-01384.

• Naturvårdsverkets uppdrag om årlig uppföljning 
av nationella miljömål och etappmålen 2015. 
h15-03526.

• Naturvårdsverkets uppdrag om tillsynsredovis-
ning. h14-03119.

• En giftfri vardag: Uppdrag åt Konkurrensverket 
om upphandlingskriterier för Giftfri förskola. 
h14-03812.

• Naturvårdsverkets uppdrag om prövning av 
miljöfarliga verksamheter. h13-001109.

• Naturvårdsverkets uppdrag om Nagoyaproto-
kollet. h15-03992.

• Naturvårdsverkets uppdrag om Fördjupad 
utvärdering av generationsmålet och miljökvali-
tetsmålen 2015. h14-02897.

• Formas uppdrag om att analysera forskning som 
kan bidra till Giftfri miljö. h14-03813.

• Naturvårdsverkets uppdrag om att utvärdera 
effekter av bekämpning av översvämningsmygg. 
h13-01258.

• Socialstyrelsens uppdrag om antibiotikaresistens 
och vårdrelaterade infektioner. h14-02931.

• Boverkets uppdrag om dokumentationssystem 
för byggprodukter vid nybyggnation (loggbok). 
h15-07706.
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Tabell 1. Redovisade regeringsuppdrag 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Prestation Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

redovisade regeringsuppdrag 7 8 846 7 10 560 8 5 345

redovisade regeringsuppdrag ställda till andra 
myndigheter som Kemikalieinspektionen deltagit i 13 2 880 6 621 – –

Tabell 2. Besvarade remisser 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Prestation Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Besvarade remisser från regeringskansliet 31 – 36 – * –

remisser från andra myndigheter 99 – 78 – * –

Övriga remisser 28 25 – * –

Totalt 158 3 418 139 3 115 145 1 188

*Antalet remisser är inte fördelade på olika kategorier under 2013. Från 2014 grupperades de olika remisserna enligt ovan.

Antalet regeringsuppdrag som en myndighet får 
kan variera något från år till år. Antalet redovisade 
regeringsuppdrag under 2015 var detsamma som 
under 2014 och antalet redovisade regeringsupp-
drag ställda till andra myndigheter var avsevärt 
högre under 2015. De uppdrag som vi har fått från 
regeringen har ofta olika omfattning och karaktär 
och därför kan kostnaderna per regeringsuppdrag 
variera.

Handlingsplan för en giftfri vardag  
ÅTERRAPPoRTERING HP

Vi har slutredovisat genomförandet av handlings-
planen för en giftfri vardag 2011–2014.

Regeringen gav i december 2010 Kemikaliein-
spektionen i uppdrag att ta fram och genomföra 
en handlingsplan för en giftfri vardag för åren 
2011–2014. Under 2015 har vi slutredovisat arbetet 
med att genomföra handlingsplanen Kemikalie
inspektionens rapport 1/15, Handlingsplan för en 
giftfri vardag 2011–2014 Slutredovisning.

I slutredovisningen konstaterade vi samman-
fattningsvis att regeringens satsning på handlings-
planen för en giftfri vardag åren 2011–2014 har 
gjort det möjligt för Kemikalieinspektionen att 
tydligt utöka insatserna nationellt, inom EU och 
internationellt. Vårt arbete har främst varit inriktat 
på åtgärder för att skydda barns och ungdomars 
hälsa. Vi har prioriterat arbetet med EU:s kemi-
kalielagstiftning, internationellt arbete, tillsyn av 
farliga ämnen i varor, dialoger med näringslivet för 
att minska riskerna med farliga kemiska ämnen i 
varor tagit fram förslag om utveckling av styrmedel 

exempelvis miljöskatter, offentlig upphandling och 
information till konsumenter. Vi har samarbetat 
med andra myndigheter inom handlingsplanens 
olika delprojekt.

Vi har redovisat för regeringen både vilka mål i 
handlingsplanen som vi har nått och varför vi inte 
har nått andra mål. Vi uppfyllde till exempel de mål 
som gäller förslag på åtgärder i EU mot enskilda 
kemiska ämnen, internationellt arbete och tillsyn i 
Sverige. Vi uppnådde inte det mål som bland annat 
innebär att EU:s lagstiftning med hög skyddsnivå 
tar hänsyn till hormonstörande ämnen. Vår bedöm-
ning är dock att förutsättningarna idag finns för 
att utveckla befintlig lagstiftning. Det finns därför 
starka skäl att driva frågan vidare inom EU.

Vi har också i vår rapport till regeringen utvär-
derat de styrmedel som har använts. Styrmedlen 
kompletterar varandra och kan sällan ersätta 
varandra. Ekonomiska eller informativa styrmedel 
kan inte ersätta administrativa styrmedel i form av 
EU-lagstiftning. En väl utvecklad EU-lagstiftning 
är snarast en förutsättning för att andra styrmedel 
ska vara effektiva. I vissa fall är det dock möjligt 
att snabbare få effekt nationellt med ekonomiska 
och informativa styrmedel än med det administra-
tiva styrmedlet förbud på EU-nivå.

Vi anser att arbetet med handlingsplanen är ett 
viktigt bidrag till miljökvalitetsmålet giftfri miljö. 
Arbetet bidrar till att färre människor skadas och 
till samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att 
beräkna samhällets kostnader för skador på hälsa 
och miljö till följd av kemikalier. De få studier som 
finns talar dock för att kostnaderna är höga.
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Nu arbetar vi vidare med en fortsättning av  
handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2017 
ÅTERRAPPoRTERING HP 

Regeringen har förlängt och förnyat uppdraget 
med att genomföra en handlingsplan för en giftfri 
vardag. Regeringens nya uppdrag för perioden 
2015–2017 innebär att vi ökar insatserna ytterliga-
re i Sverige, men med bibehållen hög prioritering av 
EU-arbetet för att nå målen i handlingsplanen. Det 
innebär att vi fortsätter arbeta med förändringar 
i EU-lagstiftningen. Det handlar om både tillämp-
ning och utveckling av reglerna. Vi fortsätter också 
att prioritera tillsynen i Sverige över att företagen 
följer regler om farliga kemiska ämnen i varor. 
En allt större del av kemikalierna och varorna 
tillverkas i länder utanför EU. Det medför att vårt 
internationella arbete ökar i betydelse för vår 
måluppfyllelse av Giftfri miljö.

Under året har vi inom ramen för handlings-
planen bland annat utrett möjligheten att införa 
nationella begränsningar av exempelvis mikroplas-
ter i kosmetika och åtgärder mot högfluorerade 
ämnen i brandskum. Vi har också arbetat med 
nationella insatser för att komplettera lagstiftning 
och internationella överenskommelser. Kommu-
ner, offentliga institutioner och till viss del även 
privatpersoner kan agera genom att välja bort varor 
som kan innebära risker även om regelverket inte 
ställer krav. Vi har påbörjat ett nationellt åtgärds-
program för högfluorerade ämnen, vilket innebär 

Tabell 3. Totala kostnader för genomförande av  
Handlingsplanen för en giftfri vardag (kostnader i tkr).

Kostnad

1. nationella begränsningar 5 204

2.	Strategi	för	högfluorerade	ämnen 3 084

3. Ökade informationsinsatser 2 648

4. Prioriterade områden eU 4 030

5. Förslag på reglering av ämnen i eU 4 958

6. internationellt arbete 1 881

7. Tillsyn varor 5 423

8. Andra styrmedel än lagstiftning 1 750

9. giftfria och resurssnåla kretslopp 2 401

10. samordning 806

Summa 32 185

Tabellen redovisar hur de särskilda medel som tilldelats myndigheten för 
arbetet med en giftfri vardag har använts. i tabellen ingår även redovisade 
kostnader för bidrag till naturvårdsverket om två miljoner kronor samt en 
miljon kronor till stiftelsen Håll sverige rent.

samarbete bland annat med andra myndigheter, 
räddningstjänster och forskare. Vi har i samarbe-
te med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
startat ett kommunnätverk för att underlätta för 
kommunerna att minska risker i vardagen genom 
att exempelvis ställa kemikaliekrav vid offentlig 
upphandling. Vi samarbetar med Håll Sverige Rent 
för att öka kunskapen om farliga ämnen i vardagen 
hos pedagoger, barn och ungdomar i förskolor och 
skolor.

Kemikalieinspektionen har i enlighet med reger-
ingens uppdrag kraftigt ökat de insatser som gäller 
nationella begränsningar. Det samma gäller för 
det nationella åtgärdsprogrammet för högfluore-
rade ämnen. Det har i sin tur lett till en minskad 
satsning på åtgärdsförslag för kemiska ämnen på 
EU-nivå.

Fördjupad utvärdering  
av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Kemikalieinspektionen har under året lämnat 
underlag till Naturvårdsverket för den fördjupade 
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Utvärderingen visar att det inte är möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade 
eller planerade styrmedel. Flödet av farliga kemiska 
ämnen i kemiska produkter och varor fortsätter 
att öka i såväl Sverige som globalt. Farliga kemis-
ka ämnen kan frigöras och spridas i produktion, 
användning och i avfallshanteringen.
Utvärderingen visar att:

• EU-lagstiftningen behövs utvecklas. Det gäller 
särskilt kemikalier i varor, hormonstörande äm-
nen, nano-material och kombinationseffekter.

• EU-regler behöver utvecklas för giftfria krets-
lopp för att motverka att farliga kemiska ämnen 
på nytt exponerar människor och miljö i sam-
band med återvinning.

Kemikalieinspektionen har i enlighet med reger-
ingens uppdrag kraftigt ökat de insatser som gäller 
nationella begränsningar. Det samma gäller för 
det nationella åtgärdsprogrammet för högfluore-

Tillsammans med Håll Sverige Rent har vi i vårt arbete för en mer

giftfri vardag för 

barn
tagit fram ett pedagogiskt material för förskolor.
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rade ämnen. Det har i sin tur lett till en minskad 
satsning på åtgärdsförslag för kemiska ämnen på 
EU-nivå.

Fördjupad utvärdering  
av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Kemikalieinspektionen har under året lämnat 
underlag till Naturvårdsverket för den fördjupade 
utvärderingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Utvärderingen visar att det inte är möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade 
eller planerade styrmedel. Flödet av farliga kemiska 
ämnen i kemiska produkter och varor fortsätter 
att öka i såväl Sverige som globalt. Farliga kemis-
ka ämnen kan frigöras och spridas i produktion, 
användning och i avfallshanteringen.
Utvärderingen visar att:

• EU-lagstiftningen behövs utvecklas. Det gäller 
särskilt kemikalier i varor, hormonstörande äm-
nen, nano-material och kombinationseffekter.

• EU-regler behöver utvecklas för giftfria krets-
lopp för att motverka att farliga kemiska ämnen 
på nytt exponerar människor och miljö i sam-
band med återvinning.

• De globala styrmedlen fungerar. Det visar fram-
gångarna med en ny kvicksilverkonvention och 
nya ämnen som finns listade i de existerande 
konventionerna.

• Många företag och branscher arbetar med att 
frivilligt ersätta farliga kemiska ämnen och att 
de ställer kemikaliekrav vid upphandlingar.

Utvärderingen betonar vikten av att fortsätta 
arbetet i linje med regeringens strategi för Giftfri 
miljö som lades fram för riksdagen 2014. Den 
beskriver också att det är viktigt att EU:s strategi 
för en giftfri miljö sätter upp ambitiösa mål inom 

EU i likhet med de svenska målen för giftfri miljö, 
betonar skyddet av barn, stärker substitutionsprin-
cipen och att kemikalier beaktas i arbetet med en 
cirkulär ekonomi.

Kemikalieinspektionen har även lämnat den 
årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Vi har också aktivt deltagit i Miljömålsrå-
dets arbete för att främja arbetet med miljömålen.

 

Miljöteknik
ÅTERRAPPoRTERING MILjöTEKNIK

Utveckling och innovation av nya material och 
kemikalier med hälso- och miljömässigt bättre 
egenskaper är nödvändigt för att nå en giftfri 
miljö. Vi vill genom samverkan inom innovations- 
och miljöteknikområdena bidra till att förståelsen 
för de toxikologiska och regulatoriska förutsätt-
ningarna ökar hos innovatörer och finansiärer av 
innovationsprojekt. 

Kemikalieinspektionen deltar bland annat i 
nätverket av myndigheter och forskningsorganisa-
tioner som drivs av Vinnova för att stödja miljöinn-
ovationer.

Kemikalieinspektionens arbete för att utveckla 
lagstiftning och andra styrmedel på kemikalieom-
rådet är generellt sett innovationsdrivande. Arbetet 
med att byta ut farliga kemiska ämnen mot mindre 
farliga ämnen eller mot icke-kemiska lösningar, 
stimulerar utveckling av miljöteknik och innova-
tion. Kemikalieinspektionen ägnar särskild upp-
märksamhet åt övergång till så kallad ”grön kemi” 
vid utveckling och innovation av kemikalier och 
varor samt inom arbetet för cirkulär ekonomi.

Kemikalieinspektionens riskminskningsverktyg 
Prioriteringsguiden, Prio, ger företagen stöd i deras 
arbete med att fasa ut särskilt farliga kemiska äm-
nen och minska risker med användning av farliga 
ämnen.

eU-domstolen beslutade att 

Sveriges tolkning av lagtexten 
om 0,1 procent av särskilt farliga ämnen i varor

är den riktiga och ska gälla i hela EU.
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Begränsning av särskilt farliga ämnen
Här redovisar vi de nationella åtgärder vi arbetat 
med för att användningen av särskilt farliga ämnen 
så långt som möjligt ska upphöra.

Högfluorerade ämnen – arbete i nationellt  
nätverk samt förslag till nationellt förbud
ÅTERRAPPoRTERING HP

Kemikalieinspektionens kartläggningar av hög -
fluorerade ämnen har ökat kunskapen om hur 
ämnena används och vilka alternativ som finns till 
att föreslå verksamma åtgärder. Vårt angreppssätt 
att arbeta med hela grupper av kemiska ämnen 
(såsom bisfenoler och högfluorerade ämnen) har 
effektiviserat arbetet. Det motverkar också att äm-
nen med liknande egenskaper ersätter varandra. Vi 
har bidragit till ökad kunskap om högfluorerade 
ämnen med våra nätverksmöten.

Vi har inom ramen för nätverket bidragit till att 
ta fram en vägledning som ska ge en samlad bild av 
de olika myndigheternas ansvarsområden när det 
gäller högfluorerade ämnen. Den kommer publicer-
as på Kemikalieinspektionens webbplats kemikalie-
inspektionen.se.

Inom ramen för det nationella åtgärdsprogram-
met för högfluorerade ämnen har Kemikalieinspek-
tionen under året:

• kartlagt förekomsten av högfluorerade ämnen 
och alternativ till dessa Kemikalieinspektionens 
rapport 6/15 (svensk version), 7/15 (engelsk 
version).

• bidragit till ökad kunskap och fördjupat samar-
betet genom två möten med nationella nätverk 
för högfluorerade ämnen (PFAS-nätverket) och 
fem möten i myndighetsnätverket.

• tagit fram ett förslag om nationella regler för 
högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.

Branschdialoger
ÅTERRAPPoRTERING HP

Kemikalieinspektionen har under 2015 fortsatt 
arbetet inom dialogerna med följande branscher: 
leksaker, kosmetiska produkter och textilier. Nu 
driver respektive bransch till största delen dialoger-
na själva och är proaktiva i arbetet med att fasa ut 
farliga kemiska ämnen och därmed går längre än 
vad lagstiftningen kräver.

Som en följd av arbetet i textildialogen har 
branschen under året kommit fram till att frivilligt 
sätta upp mål för sitt arbete. Målen handlar om 
riskminskning, kunskapsutbyte samt informations-
aktiviteter riktade till företag och yrkesverksamma. 

Utvärderingen av textildialogen visade att arbetet 
bidragit till kunskapsöverföring och bättre samar-
bete och förståelse mellan de olika aktörerna.

Inom branschen finns också en samsyn kring 
behovet av skärpt EU-lagstiftning, som bland annat 
resulterat i ett brev till EU-kommissionen som 
gemensamt undertecknats av klimat- och miljö-
ministern samt en rad svenska företag och aktörer 
inom textilbranschen. Brevet är en uppmaning och 
stöd för att EU ska skärpa regelverket kring farliga 
kemiska ämnen i textiler.

Minskad exponering av kemiska ämnen
Här redovisar vi hur vi har arbetat för att den 
sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 
via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för 
människor eller den biologiska mångfalden.

Forskningsbaserad kunskap är nödvändig för 
utveckling av åtgärder

Utvecklingen av åtgärder inom kemikalieområ-
det sker ofta som en växelverkan mellan forskning 
och regelutveckling. Detta samspel har bidragit till 
viktiga åtgärder såväl som forskningsprojekt inom 
områden som till exempel kombinationseffekter, 
hormonstörande ämnen, spridningen av högfluore-
rade ämnen och spridning av växtskyddsmedel från 
växthus.

Kemikalieinspektionens toxikologiska råd är ett 
expertorgan för rådgivning och samråd i toxikolo-
giska frågor för myndigheter och forskare. Rådet 
har under 2015 arrangerat ett seminarium om 
”Material i kontakt med livsmedel och dricksvatten 
– Risker och säkerhet”. Utvärderingen visade att 
seminariet var uppskattat av den breda målgrupp 
med representanter från förpackningsindustri, 
kommuner och forskare som besökte seminariet.

Kemikalieinspektionen saknar egna medel för 
forskning. Därför är vår samverkan med forsk-
ningsfinansiärer och andra aktörer inom forskning-
en särskilt angelägen. Vi har under året utvecklat 
vår forskningssamverkan och bland annat tagit 
fram en strategi som beskriver hur vi genom att 
utveckla kontakter och samverkan med forsknings-
finansiärer, forskningsinstitut och myndigheter kan 
främja forskning med hög relevans för Giftfri miljö. 
Vår samverkan ger oss en aktiv omvärldsbevakning 
och vi bidrar till att utforma forskning så att den 
ger resultat som är lätta att tillämpa och snabbt 
kan komma till användning i kemikaliekontrollen. 
Viktiga samverkansparter är till exempel For-
mas, Vinnova, Institutet för miljömedicin (IMM), 
Svenska miljöinstitutet (IVL), kompetenscentrum 
för kemiska bekämpningsmedel inom Sveriges 
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Tabell 4. Ta fram föreskrifter (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Utgivna ändringsföreskrifter 5 1 405 6 1 133 4 644

Lantbruksuniversitet (CKB), Institutionen för 
miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Swetox, 
Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndig-
heten. Under året har vi arbetat tillsammans med 
dessa för att få till stånd och nyttiggöra forskning 
av relevans för en giftfri miljö. Vi har gjort det 
genom att vi bland annat deltagit i styrelser, sam-
arbetat om forskningsrelaterade regeringsuppdrag 
och genomfört samarrangemang av workshops.

Upphandling och kommunikationsinsatser  
för en giftfri förskola
ÅTERRAPPoRTERING HP

Vi har i samarbete med Upphandlingsmyndigheten 
tagit fram kriterier för vissa material till försko-
lan såsom leksaker/hobbymaterial, möbler, textil, 
köks-/serveringsutrustning. Vi har varit delaktiga i 
det samlade kravpaket med inkluderande vägle-
dande material, som ska underlätta för upphand-
laren att ställa kemikaliekrav i upphandlingar och 
på så sätt bidra till en mer giftfri vardag för barn. 
Kommunerna kan använda kravpaketet som ett 
enkelt verktyg för att upphandla miljö- och häl-
soanpassade produkter till förskolan och samtidigt 
bidra till arbetet för miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. För att sprida detta stöd har vi medverkat i 
träffar med kommunerna på flera platser i landet 
och marknadsfört det samlade kravpaketet. Vi har 
också spridit information om upphandlingskrite-
rierna både via vår webbplats men också via vårt 
nyhetsbrev.

Samarbete med Håll Sverige rent
ÅTERRAPPoRTERING HP

I samarbete med Håll Sverige Rent har vi tagit fram 
ett Grön Flagg tema om kemikalier. Grön Flagg är 
en certifiering för förskola och skola med idag fler 
än 2700 aktiva verksamheter. Arbete med kemi-
kalier och miljökvalitetsmålet giftfri miljö blir på 
så sätt en naturlig del av arbetet inom Grön Flagg. 
I kemikalietemat ingår uppdrag till förskoleperso-
nalen, aktivitetskort med förslag på aktiviteter för 
barnen och en lista för stöd vid återbruk. Materi-
alet, som är fritt tillgängligt för alla, lanserades i 
oktober. Det har spridits i många kanaler och fått 
ett positivt mottagande. Mätningar i november 
visade att uppdragen och aktivitetskorten har 
laddats ned ca 6300 gånger och antal unika besök 
på materialets webbplats är omkring 4600 stycken. 

Vi har också samarbetat med Håll Sverige Rent för 
att sprida materialet.

Start av ett kommunnätverk för Giftfri vardag
ÅTERRAPPoRTERING HP

En positiv effekt av vårt fleråriga arbete och vår 
kommunikation om en giftfri vardag är att allt fler 
kommuner arbetar med förebyggande kemikalie-
frågor utöver tillsyn. Under 2015 startade vi ett 
nätverk som ska underlätta för kommuner att sam-
verka och sprida goda exempel. Hittills har drygt 
100 kommuner anmält att de vill delta i nätverket. 
Frågor som nätverket behandlar är kemikaliekrav 
vid upphandling av varor, giftfritt byggande, giftfri 
förskola och kunskapshöjande insatser för kommu-
nens personal och invånare. Nätverket har ett eget 
samarbetsrum på webben. I arbetet deltar även Sve-
riges kommuner och landsting, Upphandlingsmyn-
digheten, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelser. 
Vid uppstartsmötet i Örebro i november deltog 
95 kommunala miljöstrateger, miljösamordnare, 
projektledare och inspektörer från 71 kommuner. 
Vid mötet identifierade kommunerna viktiga sam-
verkansfrågor, diskuterade former för samverkan, 
knöt nya kontakter och tog del av goda exempel.

Ta fram föreskrifter
Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie-
inspektionens ansvarsområden finns antingen i 
EU-förordningar, som gäller direkt som svensk 
lag, eller i EU-direktiv, som måste genomföras i 
svensk rätt. Många EU-regler medför ändringar i 
svensk rätt, bland annat i Kemikalieinspektionens 
föreskrifter (KIFS).

Under 2015 utfärdade vi fem stycken ändrings-
föreskrifter. Fyra av dessa avser ändringar i KIFS 
2008:2 om kemiska produkter och biotekniska 
organismer. Utöver anpassningar till ändringar i 
EU-rätten eller till gällande faktiska läge, innehåll-
er ändringsföreskrifterna i huvudsak tillfälliga 
undantagsbestämmelser för en specifik sorts 
lacknafta och genomförande av EU-direktiv på 
leksakssäkerhetens område.

Den femte ändringsföreskriften avser KIFS 
2008:3. Den innehåller bland annat regler om 
utbildning för distributörer av bekämpningsmedel, 
kriterier för att hänföra bekämpningsmedel till 
behörighetsklasser och nya anståndsbestämmelser.
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Vårt arbete inom EU 
Figur 2 visar hur regleringen av kemikalier kan 
 påverka människors vardag och hur olika reglering-
ar hänger ihop. Reach och klassificering enligt CLP 
har stor betydelse för kemikaliekontrollen inom 
EU. Harmoniserad klassificering av kemiska ämnen 
ligger till exempel till grund för fortsatt arbete med 
att föra upp särskilt farliga ämnen på kandidatför-
teckningen och till eventuella ytterligare riskbe-
gränsande åtgärder i EU. Klassificeringen av farliga 
ämnen påverkar också Reach och andra regelverk i 
EU. Konsumentskyddet förstärks på så sätt direkt, 
genom att många av de ämnen som får en har-
moniserad klassificering blir förbjudna i kemiska 
produkter tillgängliga för konsumenter samt i vissa 
varor som till exempel leksaker. Tillverkare och 
importörer av kemikalier är skyldiga att ta fram 
och lämna information om bland annat  hälso-  

Figur 2. Från ämnesutvärdering till tillstånd

och miljöegenskaper för sina ämnen till Echa. 
Kemikalieinspektionen deltar aktivt i arbetet 

med att utveckla EU:s lagstiftning inom kemikalie-
området. Vi bidrar till att genomföra regeringens 
kemikaliepolitik inom EU. Det innebär att vi tar 
fram underlag till förslag på beslut inom olika pro-
cesser och lagstiftningar. Det innebär också att vi 
deltar som stöd till regeringen i förhandlingar om 
EU:s lagstiftning samt deltar i en rad olika kommit-
téer och arbetsgrupper inom EU med underlag och 
expertkunskap.

Under året har vi arbetet med flera ämnen i alla 
processer beskrivna i figur 2 och lämnat en rad 
förslag på regleringar till den Europeiska kemika-
liemyndigheten (Echa). Som en del i detta arbete 
har vi även fortsatt arbeta med tidigare redovisade 
förslag där ytterligare steg tagits i EU-processen 
under året. 

Om användningen av ett specifikt ämne innebär en risk för hälsa 
eller miljö kan det leda till ett beslut om förbud för den använd-
ningen i EU. Nationella myndigheter / Kemikalieinspektionen 
arbetar fram förslag på begränsning.

Begränsning (Reach):

... leder till informations- och märkningskrav som ligger till grund för en 
säker hantering av kemiska produkter, inklusive bekämpningsmedel. 
Nationella myndigheter / Kemikalieinspektionen arbetar fram förslag 
på harmoniserande klassificeringar. Klassificeringen kan ligga till 
grund för förslag om begränsning eller till grund för att föras upp på 
kandidatlistan och in i tillståndssystemet. 

Harmoniserad klassificering och 
märkning (CLP):

Tillståndsprövning (Reach):

All användning av ämnen på denna lista är förbjuden om särskilt 
tillstånd saknas. Tidsbegränsande tillstånd för viss användning kan 
beviljas om kemikalietillverkare eller importör kan visa säker 
hantering eller stor samhällsnytta. Echa föreslår vilka ämnen på 
kandidatslistan som ska bli föremål för tillståndsprövning.

Echas databas

Industri

Ämnesutvärdering (Reach):  

... görs vid misstanke om hälso-eller miljöproblem med ett specifikt 
ämne, Nationella myndigheter / Kemikalieinspektionen gör ämnesut-
värdering och kan som resultat av dessa kräva mer information om 
ämnet från tillverkare eller importör Syftet är att klargöra eventuella 
risker som sedan kan åtgärdas genom processerna nedan.

Hit förs ämnen som bedöms som särskilt farliga och som bör ersättas 
med bättre alternativ. Som konsument har man rätt att få veta om en 
vara innehåller särskilt farliga ämnen. Nationella myndigheter / 
Kemikalieinspektionen arbetar fram förslag på ämnen till kandidat-
slistan. Ämnen på kandidatlistan kan föras in i tillståndssystemet. 

Kandidatslistan (Reach):
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Översikt – ämnen vi har arbetat med under året inom Reach och CLP

Ämne Process
Farlighet som motiverar  
Kemikalieinspektionens förslag EU-beslut

dietyltoluamid 
(deeT)

Klassificering Bekräftad minimiklassificering för akut toxicitet  
kategori 4. Miljöklassificeringen borttagen. 

eU-process pågår, revidering efter echas  
granskning påbörjad 1 januari 2016

Citral Ämnesutvärdering Misstänkt allergiframkallande Ämnesutvärdering pågår, förslag till beslut skickas till 
eCHA i mars 2016

Citronellal Ämnesutvärdering Misstänkt allergiframkallande Ämnesutvärdering pågår, förslag till beslut skickas till 
eCHA i mars 2016

di-C6-C10-ftalat 
(med >0.3% 
di-C6)

särskilt farligt 
ämne (svHC)

reproduktionsstörande Upptaget på kandidatförteckningen

diisohexylftalat Klassificering reproduktionsstörande kategori 1B eU-process pågår

Hexametylenakry-
lat (HddA)

särskilt farligt 
ämne (svHC)

Allergiframkallande (hud) eU-process pågår  
Majoritet för förslaget i MsC men inte enighet – ären-
det nu hos Kommissionen

Kadmium Begränsning Förbud mot kadmium i konstnärsfärger av hälso- och 
miljöskäl

Begränsning ej accepterad i eU

Kadmiumnitrat Klassificering Cancerframkallande, kategori 1B Mutagent, kategori 
1B skador på njure och ben (benskörhet)

eU-process pågår 
Yttrande har lämnats av rAC

Kadmiumhydroxid Klassificering Cancerframkallande, kategori 1B 
Mutagent, kategori 1B skador på njure och ben 
(benskörhet)

eU-process pågår 
Yttrande har lämnats av rAC

Kadmiumkarbonat Klassificering Cancerframkallande, kategori 1B Mutagent, kategori 
1B skador på njure och ben (benskörhet)

eU-process pågår 
Yttrande har lämnats av rAC

Kolecalciferol Klassificering Cancerframkallande, kategori 2
Mutagent

eU-process pågår, offentligt samråd startat i januari 
2016

Kopparpyritrion Klassificering Akut toxicitet 
Farligt för vattenmiljön, akut och kronisk

Förslaget tillbakadraget efter uppmaning från echa 
då vårt förslag inte innehöll alla faroklasser

2-metyimidazol Klassificering reproduktionstoxiskt eU-process pågår

nonyl/ nonylfeno-
letoxilater

Begränsning giftigt i miljön och hormonstörande. Begränsning i 
textilier som importeras till eU och som kan tvättas i 
vatten

Begränsningsförslaget beslutat

Perfluorodekan-
syra och dess 
natrium- och 
ammoniumsalter

Klassificering Cancerframkallande kategori 2
reproduktionsstörandekategori 1B

eU-process pågår
Yttrande har lämnats av rAC

Perfluorononan-
syra och dess 
natrium- och 
ammoniumsalter

särskilt farligt 
ämne (svHC)

reproduktionsstörande kategori 1B Upptaget på kandidatförteckningen

silverzinkzeolit Klassificering reproduktionsstörande kategori 2, Hudirritation  
kategori 2, Allvarlig ögonskada
Farligt för vattenmiljön, akut och kronisk.

eU-process pågår,
Yttrande har lämnats av rAC

Tiram Ämnesutvärdering Misstänkt hormonstörande.  
Misstanken utredd. Baserat på tillgängliga data och 
WHo´s definition av hormonstörande ämnen är Tiram 
inte hormonstörande för människa. Ytterligare informa-
tion är därför inte nödvändig. 

Utvärderingen klar, inget krav på ytterligare infor-
mation
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Strategi för giftfri miljö inom EU
EU-kommissionen tar för närvarande fram en 
strategi för giftfri miljö. Under året har Kemikalie-
inspektionen finansierat en nationell expert för att 
bidra i arbetet med att ta fram strategin. 

Vi prioriterar skydd av barn och konsumenter i 
EU-arbetet
I vårt EU-arbete prioriterar vi särskilt skyddet av 
barn och unga. Vi fokuserar därför på kemiska 
ämnen som produceras i stora volymer och är till-
gängliga för konsumenter. Vi arbetar särskilt med 
ämnen som är hormonstörande, cancerframkallan-
de, arvsmassepåverkande, reproduktionsstörande, 
luftvägs- och hudallergena samt har så kallade 
PBT-egenskaper (persistenta, bioackumulerande 
och toxiska).

Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet i 
Sverige för följande EU-lagstiftningar:

• förordningen om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach)

• förordning om klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska ämnen och blandningar 
(CLP)

• växtskyddsmedelsförordningen

• biocidförordningen

• direktivet om begränsning av användning av 
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk 
utrustning (RoHS-direktivet)

• detergentförordningen

• leksaksdirektivet

• direktivet om begränsning av utsläpp av flyktiga 
organiska föreningar förorsakade av använd-
ning av organiska lösningsmedel i vissa färger 
och lacker samt i produkter för fordonsrepara-
tionslackering (VOC-direktivet)

• förordningen om export och import av farliga 
kemikalier (PIC-förordningen)

• förordningen om långlivade organiska förore-
ningar (POPs-förordningen).

Figur 3 (ovan) illustrerar översiktligt de olika ste-
gen i vårt EU-arbete. 

Svenska initiativ
Kemikalieinspektionen tar fram förslag på ämnes-
utvärdering och riskminskande åtgärder, till 
exempel förslag till ämnen som EU bör föra upp 
på kandidatlistan för särskilt farliga ämnen under 
Reach, förslag till harmoniserad klassificering samt 
förslag till begränsningar av farliga ämnen. Ett 
viktigt inledande steg i det arbetet är att genom 
screening och prioritering välja ut de ämnen som 
ska åtgärdas.

Offentliga samråd/tekniska arbetsgrupper
Förutom att ta fram förslag till beslut om infor-
mationskrav och riskminskande åtgärder deltar vi 
också i EU-samarbetet. Det gör vi genom att bidra 
med vår expertkunskap i offentliga samråd kring 
andra länders förslag samt arbets- och expert-
grupper. 

Figur 3. De olika stegen i EU-arbetet

Utveckling och effektivisering av lagstiftning och processer

Svenska
initiativ

offentliga samråd/ 
tekniska arbetsgrupper

Kommittéer Behöriga myndig-
heters möten

Beslut

•	 Screening

•	 Prioritering

•	 Ämnesutvärdering

•	 Klassificering

•	 Särskilt	farliga	 
ämnen (SVHC)

•	 Begränsning

•	 Granska	andra	länders	
underlag

•	 Arbets/expertgrupper	inom 
ramen för olika regelverk, 
t.ex.	biocider,	växtskydds
medel, Reach, RoHS, 
leksaksdirektivet, detergent
förordningen.

•	 Riskbedömnings- 
kommitteen	(RAC)

•	 Kommittén	för	 
samhällsekonomisk 
analys	(SEAC)

•	 Medlemsstats- 
kommitteen	(MSC)

•	 Biocidprodukt- 
kommittéen	(BPC)

•	 Möten	för	behöriga	 
myndigheter (så kallade 
CA-möten)	under

  – Reach

		 –		CLP

	 –		biocidprodukt-	och	växt-
  skyddsmedelsförordningen

	 –	POPs-förordningen

•	 EU-kommissionen

•	 Echa
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Kommittéer
Vi bidrar med expertkunskap inför att EU ska ta 
beslut när det gäller åtgärdsförslag från andra med-
lemsländer samt för att få lagstiftningens processer 
att fungera mer effektivt. Vi deltar exempelvis som 
medlemmar i ECHA:s vetenskapliga kommittéer 
under Reach och Biocidproduktförordningen. I 
kommittén för riskbedömning (RAC) och kommit-
tén för samhällsekonomisk analys (SEAC) har vi 
bidragit till kommittéernas yttranden bland annat 
om klassificeringsförslag, begränsningsförslag och 
tillståndsansökningar. I vissa fall har vi också varit 
rapportör för andra länders förslag om enskilda 
ämnen som innebär att vi ska bedöma och ge 
förslag på hur RAC eller SEAC ska yttra sig över 
dessa ämnen.

Behöriga myndigheters möten
Inom ramen för behöriga myndigheters möten 
kommenterar och bidrar vi till tolkning och im-
plementering av regelverken, tekniska frågor och 
effektivisering av processerna.

Beslutskommittéer m.m.
Kemikalieinspektionen har tagit fram underlag 
till Regeringskansliet för svenska ståndpunkter, 
deltagit i och röstat för Sverige vid alla möten i 
beslutande kommittéer inom ramen för Reach-för-
ordningen, växtskyddsmedelsförordningen, biocid-
produktförordningen, för olika specifika produk-
tregler (till exempel för leksaker och elektronik) 
samt för de så kallade POP- och PIC-förordningar-
na (som implementerar internationella konventio-
ner inom EU).

Fokus på utveckling och effektivisering av lag-
stiftning och processer
Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt med 
att utveckla, förbättra och effektivisera imple-
menteringen av befintlig lagstiftning. Förslagen på 
förbättringar kommer till stor del från erfarenhet 
av vårt arbete i de olika processerna. Nedan följer 
exempel där vi under året drivit frågor i syfte att 
effektivisera arbetet inom EU:

• Vi har deltagit i arbetsgrupper som tar fram nya 
och ser över befintliga vägledningsdokument 
till EU:s lagstiftning. Vi har fokuserat på att 
vägledningsdokumenten ska vara tydliga och 
användarvänliga samtidigt som vi har en hög 
skyddsnivå för hälsa och miljö. Ett annat syfte 
är att uppnå samstämmighet om hur bedöm-
ningar ska göras både på EU-nivå och nationellt.

• Vi har bidragit till två workshoppar anordnade 

av den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, 
i syfte att effektivisera arbetet med utvärdering 
av ämnen inom ramen för biocid- och Reachlag-
stiftningarna.

• I samarbete med den Europeiska livsmedelsmyn-
digheten (Efsa), Echa och ett par medlemsländer 
har Kemikalieinspektionen varit drivande i 
arbetet med att ta fram ett förslag på gemen-
samt format som ska kunna användas både för 
att lämna in en riskbedömning inom ramen för 
växtskyddsmedelsförordningen och för att läm-
na förslag till harmoniserad klassificering för 
växtskyddsmedel inom CLP-förordningen. Det 
nya formatet kommer att göra arbetet mer effek-
tivt samt leda till att besluten om godkännande 
för växtskyddsmedel blir mer transparenta både 
för företag och medlemsländer.

• Vi har tagit fram underlag till svenska stånd-
punkter inför kommande översyner av befintliga 
regelverk, till exempel inför revideringen av 
växtskyddsmedelsförordningen.

• Som del av arbetet inför en kommande översyn 
av Reach-förordningen och CLP-förordningen 
har vi rapporterat om vårt arbete i Sverige under 
perioden 2010–2014. Vi har föreslagit förbätt-
ringar både för tillämpningen av lagstiftningar-
na samt för kommunikationen och samarbetet 
mellan medlemsstaterna, Echa och den Europe-
iska kommissionen.

• Vi samarbetar aktivt med andra länder inom 
EU för att lära av och ta stöd av varandra samt 
för att dela på arbetsbördan för exempelvis 
underlag för åtgärdsförslag. Vi har ett särskilt 
samarbetsavtal med danska miljöstyrelsen.

• För att förbättra och effektivisera tillstånds-
processen inom Reach, och samtidigt uppfylla 
syftet att vara substitutionsdrivande, har vi även 
deltagit i de arbetsgrupper som bildats för att 
diskutera bland annat förenklingar av processen 
och möjligheten att bedriva tillsyn av tillstån-
den.

Att effektivisera implementeringen av de befintliga 
regelverken är fortsatt en utmaning och det finns 
mycket kvar att göra. Vi ser dock utveckling i en 
positiv riktning på flera håll, t.ex. tas steg mot att 
hantera ämnen i grupp (t.ex. i begränsningsför-
slag), dokumentationen vid ansökan om tillstånd 
under Reach har blivit kortare och mer ändamål-
senlig, vi har inlett närmare samarbete med några 
länder kring riskhanteringsåtgärder och växt-
skyddsmedel med låg risk kommer snart att kunna 
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sättas på marknaden med ett förenklat godkännan-
deförfarande.

Ökad kunskap om kemiska ämnen
Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inom 
EU-arbetet för att öka kunskapen om kemiska 
ämnens miljö- och hälsoegenskaper.

Val av ämnen för riskhantering
Under 2015 har vi deltagit i den Europeiska 
kemikaliemyndigheten Echas screeningarbete och 
utvärderat 20 stycken Reach-registrerade ämnen. 
Syftet med screeningarbetet är att tillsammans 
inom EU-samarbetet utvärdera och prioritera 
lämpliga ämnen som kan vara möjliga att arbeta 
vidare med i de olika EU-processerna. Av dessa 20 
ämnen kommer Kemikalieinspektionen att vidta 
åtgärder för 6 ämnen:

• En ämnesutvärdering för 3-p-Kumenyl-2-metyl-
propionaldehyd (används i lim och i tätningsme-
del), men avvaktar information från ett annat 
strukturlikt ämne i processen. 

• Två klassificeringar för reproduktionstoxicitet 
(dioktyltenndilaurat; dibutylbis(pentan-2,4-di-
onato-O,O’)tenn, används bland annat i lim och 
tätningsmedel).

• En riskhanteringsanalys (RMOA) för fenol, do-
decyl-, sulfaterade, karbonat, kalciumsalter på 
grund av en förorening (TTP) som är reproduk-
tionstoxisk (används bland annat i smörjmedel 
och fetter).

• Två ämnen utreder vi vidare om det finns under-
lag för klassificering (på grund av luftvägssen-
sibiliserande egenskaper) (Mannanase, en-
do-1,4-beta- och Lipas, triacylglycerol, används 
i tvätt- och rengöringsmedel).

Tabell 5. Antal utvärderade ämnen 2015 (kostnad i tkr).

Antal Kostnad

Antal utvärderade ämnen inom echas 
screeningarbete* 20 2 474

*ny prestation vilket gör att det inte finns något tidigare utfall.

Vi har utvärderat ämnen inom Reach
ÅTERRAPPoRTERING HP, EU / INT

För att minska riskerna för hälsa och miljö behövs 
mer kunskap om kemiska ämnens inneboende 
egenskaper och exponering. Två ämnesutvärdering-
ar som vi skickade till Echa under 2014 har vi tagit 
vidare i processen under 2015. Dessa utvärderingar 
har nu lett till beslut om att registrerande företag 
ska ta fram ytterligare information som vi ska 
använda för att klargöra om ämnena är reproduk-
tionsstörande (skadar fortplantning) och mutagena 
(skadar arvsanlag) eller uppfyller PBT-kriterierna 
(Persistenta (långlivade), Bioackumulerande (kan 
lagras i levande vävnad) och Toxiska) och för att 
bedöma om det finns behov av riskminskande 
åtgärder.

Under 2015 har vi också påbörjat utvärdering-
arna av två hudsensibiliserande ämnen och den 
information vi kommer att begära är framförallt 
information om användning och exponering av 
konsumenter. Vi har skickat ett första utkast till 
utvärdering och informationskrav för dessa ämnen 
till Echa för kvalitetsgranskning under 2015 men 
kommer att redovisa det som resultat först under 
2016, då den slutliga versionen är granskad och 
godkänd av Echa. Synpunkter som vi har lämnat 
på andra länders ämnesutvärderingar har fått 
genomslag och varit inriktade på reproduktions-
störning och djuretiska aspekter.

Tabell 6. Ämnesutvärdering inom Reach (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

genomförda ämnesutvärderingar 0 * 0 * 2 783 3 843

synpunkter på andra länders ämnesutvärderingar 12 (26)** – – – – –

*Under 2015 har vi ändrat tidpunkt för när vi redovisar att ämnesutvärderingarna är klara. Tidigare har vi redovisat det tillfälle då vi sänt vårt underlag till echa för 
kvalitetsgranskning. nu redovisar vi istället resultat vid det tillfälle i mars varje år då vårt slutgiltiga förslag ska vara inlämnat till echa
**inom () anges det totala antalet möjliga ämnen att ge synpunkter på.
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Ökad kunskap om nanomaterial
ÅTERRAPPoRTERING HP

Kemikalieinspektionen deltar i arbete med att 
utveckla och utvärdera testmetoder för nanomateri-
al. Vi deltar både i arbete inom Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD och i 
EU:s forskningsprojekt för regulatorisk testning av 
nanomaterial, NANoREG . För att öka kunskapen 
om eventuella hälsoeffekter av nanomaterial har vi 
tagit fram två rapporter som sammanfattar kun-
skapsläget för toxikokinetik, respektive inhalation 
av nanomaterial. Syftet är att rapporterna skall bidra 
till OECD-arbetet för dessa prioriterade områden.

Identifiering av hormonstörande ämnen  
– ett fokusområde
ÅTERRAPPoRTERING HP, EU / INT

Hormonstörande ämnen kan skada människans 
förmåga att få barn, påverka det ofödda barnet och 
även påverka barnets fortsatta utveckling. Därför 
är det viktigt att kunna identifiera ämnen med 
hormonstörande egenskaper. En av de viktigare 
metoderna är den nya testmetoden för reproduk-
tionstoxicitet (EOGRTS). Kemikalieinspektionen 
har under året deltagit i två arbetsgrupper i EU, 
som under den Europeiska kemikaliemyndigheten 
Echas ledning har syftat till att underlätta infö-
randet av EOGRTS i Reach. En av grupperna har 
tagit fram vägledning till industrin för hur den nya 
testmetoden ska tillämpas i förhållande till infor-
mationskraven i Reach. För att effektivisera Echas 
utvärdering och beslut om EOGRTS har den andra 
expertgruppen tagit fram ett vägledningsdokument 
för myndigheterna.

Kemikalieinspektionen har på olika sätt drivit 
på arbetet med att få vetenskapliga och farobase-
rade kriterier för att identifiera hormonstörande 
ämnen på plats i EU. Vi har bland annat bidragit 
med nedanstående:

• Vi har bidragit med underlag i samband med 
att den Europeiska kommissionen tagit fram en 
analys av vilka konsekvenser införandet av kri-
terier för att identifiera hormonstörande ämnen 
skulle få i olika EU-lagstiftningar. Vi har bland 
annat besvarat kommissionens förfrågan om 
vilka potentiellt hormonstörande ämnen som är 
godkända i växtskyddsmedel i Sverige.

• Vi har presenterat resultaten från den nordiska 
studien ’The Cost of Inaction – A socioecono-
mic analysis of costs linked to effects of endocri-
ne disrupting substances on male reproductive 
health’ i olika sammanhang, bland annat i 
Europaparlamentet.

• Vi har i samarbete med Livsmedelsverket ordnat 
en workshop för att åstadkomma en gemensam 
kunskapsplattform när det gäller potentiellt 
hormonstörande ämnen i livsmedelskedjan.

• Vi har gett regeringen stöd när det gäller 
Sveriges stämning av EU-kommissionen för 
passivitet i arbetet med förslag till kriterier för 
hormonstörande ämnen under biocidförord-
ningen. Det Europeiska rådets och Europapar-
lamentets rättsavdelningar samt 21 medlems-
stater har under året stött Sveriges stämning. 
Domen offentliggjordes i december 2015 och 
EU-tribunalen fastställde att kommissionens 
agerande i frågan strider mot EU-fördraget. 
Den Europeiska kommissionen har det veten-
skapliga underlag som behövs för att besluta 
om kriterierna men har skjutit på beslutet och 
istället valt att genomföra ett offentligt samråd 
och en konsekvensanalys. Domstolen kritiserar 
kommissionens handläggning av ärendet och 
uttalar att det datum som anges i EU:s biocid-
förordning är bindande.

• Vi har deltagit i arbetet med förslag på identifie-
ring av hormonstörande ämnen inom ramen för 
Reach och biocidförordningen.

Utveckling av vägledning för  
bedömning av bekämpningsmedel
Under året har Kemikalieinspektionen deltagit i 
kommissionens arbetsgrupp som tar fram en väg-
ledning kring tolkningen av begreppet ’försumbar 
exponering’ inom ramen för växtskyddsmedels-
förordningen. Vi har bidragit till att vägledningen 
inte öppnar för en alltför bred tolkning av vilka 
användningar som kan anses försumbara.

Konsumenter blir utsatta för kemiska ämnen 
från olika varor samtidigt. Vi har i samband med 
utvärderingen av flera silverämnen utvecklat en 
ny modell för att ta hänsyn till detta. Modellen 
har tagits in i EU:s vägledning för utvärdering av 
biocider, och kommer att bidra till att ländernas 
exponeringsbedömningar av biocider blir mer 
anpassad till verkliga förhållanden framöver.

Användningen av mikroorganismer kan vara 
exempel på alternativ teknik till kemikalier för en 
hållbar användning av bekämpningsmedel. För 
att kunna bedöma riskerna med mikroorganismer 
behövs ett annat dataunderlag än för kemikalier. 
Kemikalieinspektionen har under året bidragit 
med sin expertkunskap och tillsammans med Ne-
derländerna skrivit ett vägledningsdokument om 
hur mikroorganismer som används som verksam-
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Figur 4. Information om 0,1 procent i varor

ma ämnen i biocidprodukter ska utvärderas. Med 
hjälp av detta kan utvärderingen av mikroorga-
nismer harmoniseras mellan olika medlemsländer. 
Dokumentet är en del av den Europeiska kemi-
kaliemyndigheten Echas stora vägledningsdoku-
ment om biocider. Echa publicerade dokumentet i 
augusti 2015.

Information om särskilt farliga ämnen
Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inom 
EU-arbetet för att göra information om miljö- och 
hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter 
och varor mer tillgänglig.

EU-dom leder till bättre information om  
kemikalier i varor
ÅTERRAPPoRTERING HP

För att företag och andra i de långa leverantörsked-
jorna ska kunna ta sitt ansvar och fasa ut särskilt 
farliga ämnen behöver de information om vilka 
material eller varor som innehåller särskilt farliga 
ämnen. Vi har under många år och tillsammans 
med andra EU-länder arbetat och drivit frågan 
om hur EU ska tolka lagtexten om 0,1 procent av 
särskilt farliga ämnen i varor. I september 2015 av-
gjorde EU-domstolen att den tolkning som Sverige 
har drivit är den riktiga.

Redan under förhandlingarna av Reach-lagstift-
ningen mellan åren 2004 och 2005 drev Sverige 
kravet på information om farliga kemiska ämnen 
i varor. Resultatet blev att om en vara innehåller 
mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne ska 
leverantören informera om detta och i vissa fall 
även göra en anmälan till den Europeiska kemika-
liemyndigheten Echa.

Sverige och sju andra medlemsländer tolkade 
reglerna som att företagen ska lämna information 
så fort det finns mer än 0,1 procent av ämnet i en 
vara, till exempel ett handtag, även när den utgör 

en del av en sammansatt vara, till exempel en 
barncykel. Den Europeiska kommissionen menade 
däremot att företagen bara behöver lämna infor-
mation om det finns mer än 0,1 procent av ämnet 
i genomsnitt i hela den sammansatta varan, till 
exempel barncykeln, alltså betydligt mer sällan. Ett 
samarbete med länder som delade Sveriges tolkning 
av lagtexten ledde till att Echa publicerade den 
vägledning som beskriver regeln med hänvisningar 
till att Sverige och de andra samarbetsländerna 
gjorde en annan tolkning. I samband med detta tog 
Kemikalieinspektionen initiativ till två projekt un-
der Nordiska Kemikaliegruppen (NKG). Ett analy-
serade konsekvenserna av kommissionens tolkning 
och i det andra tog NKG fram en vägledning som 
var baserad på Sveriges och de sju andra medlems-
ländernas tolkning. Vi började därefter använda 
samarbetsländernas tolkning i våra tillsynsprojekt.

År 2013 skickade den Europeiska kommissionen 
en formell underrättelse om överträdelse till de 
länder som stödde tolkningen officiellt. I mars 
2014 tog fransk domstol fallet till EU-domstolen 
för ett förhandsavgörande. Sverige och de länder 
som delade Sveriges tolkning bistod Frankrike i 
förhandlingarna med den Europeiska kommis-
sionen. Domen som kom i september 2015 stödjer 
helt den tolkning som Sverige och de andra sju 
länderna drivit. Domslutet innebär att kravet på 
information träder in när en vara som utgör en 
del av en sammansatt vara innehåller mer än 0,1 
procent av ett särskilt farligt kemiskt ämne, och 
att alla medlemsstater nu ska efterleva och bedriva 
tillsyn enligt denna tolkning. Detta leder till att 
mer information om innehåll i varor av särskilt 
farliga ämnen kommer att genereras och förmedlas 
till mottagare i leverantörskedjan och till konsu-
menter. Mottagaren av informationen kan därmed 
välja bort varan, eller vidta åtgärder för att skydda 
sin hälsa eller miljön.

sverige driver 
tolkning om 
0,1% i en 
del av en sam-
mansatt vara

Tvisten 
hamnar i 
eU-domstolen 
som beslutar i 
enlighet med 
vår tolkning

eU:s tillsyn 
anpassas. 
Kunder har 
rätt att få mer 
information 
om särskilt 
farliga ämnen 
i varor

Minskad 
användning av 
särskilt farliga 
ämnen i varor

Prestation
Effekt på  
kort sikt

Effekt på  
medellång sikt

Effekt 
på lång sikt

  

Giftfri
miljö
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Tabell 7. Klassificering inom CLP (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Lämnade	förslag	om	harmoniserad	klassificering 4 982 4 818 4 1 433

Avslutade rapportörsskap för klassificeringsförslag 
i rAC 1 171 6 393 3 191

synpunkter på andra länders klassificeringsförslag 9 (36) – 13 – – –

inom () anges totalt möjliga antal att ge synpunkter på.

Påverkansarbete för arbetet med farliga ämnen  
i textilier och andra varor
ÅTERRAPPoRTERING HP

Det används stora mängder kemikalier vid textil-
produktion och en del av dessa finns kvar i den 
färdiga varan. Det finns dock endast ett fåtal regler 
på EU-nivå som berör kemikalier i textil.

Kemikalieinspektionen har framfört behovet 
av information om farliga kemiska ämnen i textil 
i EU:s expertgrupp för textillagstiftningen. För att 
få ett ökat inflytande i EU kring kemiska ämnen 
i textil deltar vi i det nordiska projektet Hand
lingsplan för hållbart mode och textil. Utöver detta 
deltar vi aktivt i ett mindre nordiskt samarbete för 
att hantera kemiska ämnen i textil.

Vi har under året också tagit fram underlag för 
att kunna bedöma om det är möjligt att arbeta 
för att införa regler på EU-nivå om märkning av 
allergiframkallande ämnen i textil.

Vi deltar i en intressentpanel för ett projekt som 
ska ta fram vägledning för hur företag kan hantera 
kemiska ämnen i de frivilliga standarder som finns 
och som länderna tar fram för många varor. Kemi-
kalieinspektionen driver särskilt på för att inklude-
ra barnperspektivet i en sådan vägledning.

För elektroniska produkter fortsätter vi att ge 
stöd till Energimyndigheten för Sveriges arbete 
att driva fram krav på att lämna information 
om särskilt farliga ämnen i Ekodesigndirektivet. 
Kemikalieinspektionen deltar även i det samarbete 
om Ekodesigndirektivets tillämpning och utveck-
ling som Energimyndigheten leder, för att ge ökad 
möjlighet att hantera kemikalieaspekter av de varor 
som direktivet reglerar.

Begränsning av särskilt farliga ämnen 
Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inom 
EU för att användningen av särskilt farliga ämnen 
så långt som möjligt ska upphöra.

Klassificering av ämnen
ÅTERRAPPoRTERING HP

Klassificering leder primärt till information om 
ett kemiskt ämnes inneboende egenskaper och 
hur det ska hanteras men också till riskminskning 
och utfasning av farliga ämnen då många andra 
lagstiftningar för skydd av hälsa och miljö hänvisar 
till, eller direkt utgår från klassificeringen. Vi har 
lämnat in fyra klassificeringsförslag. 

Riskbedömningskommittéen (RAC) har lämnat 
utlåtande om klassificering för 21 kemiska ämnen 
under 2015, av dessa har Kemikalieinspektionen 
skickat in sex stycken (under perioden 2012 och 
2014). Beslut om klassificering fattas slutligen 
i  föreskrivande kommittén och är grundade på 
RAC:s utlåtande och under året har de fattat beslut 
om klassificering för 33 ämnen, ett av dessa kom 
från början från Sverige.

Antalet rapportörsskap är mindre under 2015 men 
ytterligare fyra rapportörsskap har påbörjats under 
året men kommer att avslutas först 2016.

Riskhanteringsanalyser 
ÅTERRAPPoRTERING HP

Medlemsländer i EU behöver göra riskhante-
ringsanalyser (RMOA) för att identifiera vilken 
Reach-process som lämpar sig bäst för att hantera 
ämnens särskilt farliga egenskaper. Ofta behöver 
ett medlemsland först klassificera ämnet inom EU 
innan landet kan föreslå ämnen till kandidatlistan 
eller för begränsning. Under 2015 har vi lämnat in 
tre riskhanteringsanalyser och föreslagit att dessa 
ämnena sätts upp på kandidatlistan.
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Tabell 8. Riskhanteringsanalyser (RMoA) inom Reach 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

riskhanteringsanalys (rMoA) 3 1 244 6 1 116 5 1 878

synpunkter på andra länders rMoA 6 - 10 - - -

Kostnaderna ligger på samma nivå som tidigare 
år men det finns en stor variation mellan de olika 
RMOA som gjorts under året. 

Särskilt farliga ämnen och tillståndsprövning i 
Reach-förordningen
ÅTERRAPPoRTERING HP

Särskilt farliga ämnen (SVHC) föreslås till kan-
didatlistan. Vi har lämnat tre förslag till kandi-
datlistan. Ämnen på kandidatlistan kan föras in 
i tillståndssystemet och för användning av dessa 
ämnen krävs tillstånd enligt Reach-förordningen. 

Vi har under året också bidragit med informa-
tion om alternativ i offentliga samråd och haft 
synpunkter på hur tillstånden kan utformas för att 
öka möjligheten att bättre kunna bedriva tillsyn.

Vi har anmält intresse för rapportörsskap för 
tillståndsansökningar i SEAC men inte tilldelats 
något under 2015. Vid offentliga samråd har vi 
prioriterat att granska och skicka synpunkter samt 
information om alternativ på breda ansökningar 
från leverantörer av ämnet.

Tabell 9. Särskilt farliga ämnen och tillstånd inom Reach 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

identifiering av särskilt farliga ämnen (svHC) till 
kandidatlistan 3 936 4 498 3 896

synpunkter på andra länders svHC-förslag 3 (5) – 2 – – –

synpunkter på tillståndsansökningar 3 (27) – 10 – 0 –

Avslutade rapportörsskap för tillståndsansökningar 
i rAC och seAC 0 – 1 – 0 –

inom () anges totalt möjliga antal att ge synpunkter på.

Minskad exponering av kemiska ämnen
ÅTERRAPPoRTERING HP

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort i EU 
för att ämnen via alla exponeringsvägar inte ska 
vara skadliga för människor eller den biologiska 
mångfalden.

I tabell 10 redovisar vi de förslag till den Euro-
peiska kemikaliemyndigheten, Echa, som Kemika-
lieinspektionen har lämnat under 2015.

En svensk medlem i RAC har under 2015 ansvarat 
för att rapportera begränsningsförslaget för det 
högfluorerade ämnet perfluoroktansyra, PFOA, 
och de ämnen som kan brytas ned till PFOA. Det 
arbetet avslutades under året och Kemikalieinspek-
tionen har i offentliga samråd skickat synpunkter 
på begränsningsförslaget och de tre andra begräns-
ningsförslagen som lagts under 2015. Vi har inte 
lämnat något eget begränsningsförslag i år.
Vi har under 2015 lagt ner mycket arbete på rap-
portörsskapet för begränsningsförslaget för PFOA 
då det varit ett prioriterat och relativt komplext 
förslag. Vi har också påbörjat och lagt tid på ett 
rapportörskap för ett annat perfluorerat ämne, 
PFNA, men det har inte avslutats under året.

Svenskt förslag har lett till en  
begränsning för farligt ämne i textil
Under 2015 beslutade EU att begränsa förekom-
sten av nonylfenoletoxilat i textilier. Beslutet är ett 
resultat av Sveriges tidigare begränsningsförslag av 
ämnet.

Vårt förslag om begränsning av 

 
i textil beslutades i EU

nonylfenoletoxilat
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Tabell 10. Begränsningsförslag inom Reach (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Begränsningsförslag 0 – 0 – 1 2 236

synpunkter på andra länders begränsningsförslag 4 (4) – 5 – – –

Avslutade rapportörsskap för begränsningsförslag i 
rAC och seAC 1 353 2 192 0 0

inom () anges totalt möjliga antal att ge synpunkter på.

Figur 5. Effektkedja för begränsningsförslaget om nonylfenoletoxilat

vi föreslår 
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ÅTERRAPPoRTERING HP, EU / INT

Nonylfenoletoxilat är en grupp ämnen som har 
använts inom industrin och som tillsats i rengö-
ringsmedel, tvättmedel och färger. EU kommer att 
införa omfattande begränsningar av det giftiga äm-
net nonylfenoletoxilat i kläder och andra textilier. 
Förslaget om att skärpa reglerna har kommit från 
Kemikalieinspektionen.

Textiltillverkare utanför EU använder ibland no-
nylfenoletoxilat. Det är redan starkt begränsat vid 
bland annat textilproduktion i EU, men förekom-
mer i många importerade textilier. När textilierna 
tvättas följer nonylfenoletoxilat med tvättvattnet 
till reningsverken och ut i miljön. Där bryts det 
ner till det hormonstörande ämnet nonylfenol, som 
är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande 
organismer. På grund av miljöriskerna har Sverige 
föreslagit begränsningar av nonylfenoletoxilater i 
textilier som säljs inom EU.

I den kartläggning som Kemikalieinspektionen 
tog fram, som en del av begränsningsförslaget 
enligt Reach, konstaterade vi att utsläpp av nonyl-
fenol och halterna i vattenmiljön är ett problem 
för hela EU. Med stöd av övervakningsdata som 
samlats in bland annat under EU:s ramdirektiv för 
vatten visade vi att utsläpp från textil är betydande 
och att det bästa sättet att åtgärda problemet är 
genom gemensamma regler i EU.

Det finns redan etablerade och väl fungerande 
alternativ till nonylfenoletoxilat i tillverkningen 
av textilvaror, vilket flera proaktiva textil- och 
klädföretag också har visat. Efter dialog med 
textilbranschen utvecklades begränsningsförslaget 
för att ge rimlig tid för omställning under fem år, 
med hänsyn till de långa och komplexa leverantör-
sled som många textilimportörer har att hantera. 
Gränsvärdet på 100 mg nonylfenoletoxilat per kg 
textilvara som sätts ut på marknaden syftar till att 
begränsa medveten användning av nonylfenoletox-
ilater i textilier. Förslaget att begränsa ämnet har 
fått stöd av övriga EU-länder och beslutats.

Genom begränsningen har vi lyckats åtgärda 
den största enskilda kvarstående källan för utsläpp 
av nonylfenol till ytvatten i EU. Det kommer att 
bidra till att minska riskerna för vattenlevande or-
ganismer och risken för negativa effekter i vattene-

Tabell 11. Ämnesutvärdering av bekämpningsmedel 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Avslutade projekt 6 24 689 0 – 2 4 457

kosystem i Europa. Vi förväntar oss också positiva 
effekter för vattenmiljön i de länder som tillverkar 
och exporterar textilvaror till EU när nonylfenole-
toxilater byts ut till mindre miljöskadliga alternativ 
i tillverkningsprocesserna. 

Utvärdering av ämnen i bekämpningsmedel
Verksamma kemiska ämnen i bekämpningsmedel 
har egenskaper som innebär en potentiell risk för 
människors hälsa och miljö. EU måste utvärdera 
och godkänna dessa ämnen innan de får användas 
på den Europeiska marknaden. Kemikalieinspek-
tionen arbetar på uppdrag av regeringen med att 
utvärdera verksamma ämnen i bekämpningsmedel, 
inom det så kallade svenska rapportörsprogram-
met, SERP. EU-ländernas uppdrag att utvärdera 
bekämpningsmedel är tilldelade under biocid- och 
växtskyddsmedelsförordningarna.

Under 2015 har EU beslutat eller kommit 
närmare ett beslut för flera verksamma ämnen i 
bekämpningsmedel. Vi har bidragit med utvärde-
ringar eller annan kunskap för beslut om följande 
verksamma ämnen i bekämpningsmedel:

1. EU har beslutat om tre verksamma ämnen i 
växtskyddsmedel som Sverige (Kemikalieinspektio-
nen) haft i uppdrag av EU att utvärdera:

• fortsatt godkännande för användning av sulfo-
sulfuron (mot ogräs)

• fortsatt godkännande men begränsad använd-
ning av lambda-cyhalothrin (mot insekter)

• fortsatt godkännande för metsulfuron-metyl 
(mot ogräs) (ämnet utvärderades i samarbete 
mellan Sverige och Slovenien).

2. Kemikalieinspektionen har avslutat utvärdering-
en av det verksamma ämnet dikvat i växtskydds-
medel. EU har ännu inte fattat beslut om ämnet.

Utvärderingen av dikvat gjordes tillsammans 
med Storbritannien. Medlet används mot ogräs 
samt mot nedvissning av gröna växtdelar. Vi tror 
att utvärderingen kan resultera i ett kommande 
beslut i EU om fortsatt godkännande för dikvat, 
men med begränsad användning.
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Tabell 12. Synpunkter lämnade på andra länders utvär-
deringar av bekämpningsmedel 2015 (kostnad i tkr).

Antal Kostnad

Biocider 7 (22) 713

växtskydd 19 (85) 245

inom () anges totalt möjliga antal att ge synpunkter på. ny prestation, 
därför är det inte en 3-årig serie.

3. EU har beslutat om kopparpyrition, ett verk-
samt ämne i biocidprodukter, som Sverige (Kemi-
kalieinspektionen) haft i uppdrag att utvärdera.  

Kopparpyrition är nu inte längre godkänt för 
konsumentanvändning. Vi ansvarade för utvärde-
ringen av kopparpyrition, en biocid som används i 
båtbottenfärg för att bland annat förhindra algpå-
växt på fritidsbåtar. Ämnet är mycket giftigt och 
kan därför utgöra en fara för båtägare som själva 
behandlar sina båtar. Risken finns att också barn 
blir exponerade. Genom att ta särskild hänsyn till 
barns exponering och därigenom upprätthålla en 
hög skyddsnivå för konsumenter har arbetet resul-
terat i att kopparpyrition inte längre är godkänt för 
konsumentanvändning. Beslutet förväntas dessut-
om leda till minskade utsläpp i miljön.

4. EU har beslutat om flera andra verksamma 
ämnen i bekämpningsmedel, som har utvärderats 
av andra medlemsländer, där vi har bidragit med 
våra synpunkter.

Inom biocidarbetet har vi exempelvis bidragit 
med att bedöma hur effektiva bekämpningsmedlen 
är. För en långsiktigt hållbar användning av bio-
cidprodukter är det viktigt att EU fasar ut kemiska 
ämnen vars användning har en bristande effektivi-
tet. Kemikalieinspektionen har låtit göra en studie 
som visar på begränsad effektivitet av biocider i 
textilier. Med det som utgångspunkt har vi aktivt 
deltagit i att skriva ett nytt vägledningsdokument 
om effektivitetsbedömning. Det har resulterat i 
bättre och tydligare krav på effektivitetsbedömning 
av verksamma kemiska ämnen i biocider. Det har 
bland annat lett till att ämnet Triklosan, har blivit 
förbjudet i handdesinfektionsmedel, vilket innebär 
en minskad spridning till miljön.

EU har beslutat att mängden koppar som får 
släppas ut från båtbottenfärger inte får öka. Vi 
medverkade i arbetet inför beslutet. Koppar är det 
vanligaste verksamma ämnet i båtbottenfärger, 
både i total mängd och antal produkter på markna-
den. Östersjön är extra känslig för störningar på 
grund av dess speciella förhållanden som brack-
vattenshav och påverkas redan av övergödning, 
överfiske samt utsläpp av miljöfarliga kemikalier. 

Koppar är mycket giftigt för vissa vattenlevande 
organismer.

EU har beslutat att förbjuda det verksamma 
ämnet irgarol i båtbottenfärger. Irgarol är giftigt 
för miljön och har därför tidigare förbjudits i Sveri-
ge. Svenska miljöövervakningsdata från Östersjön 
spelade en avgörande roll i beslutet om förbud. 
Mätningarna från Östersjön visade att halterna i 
havsmiljön redan idag överskrider den acceptabla 
nivån.

5. Efter förslag från Kemikalieinspektionen har EU 
föreslagit att även biocider ska beaktas i samband 
med kommissionens handlingsplan for anti-
mikrobiell resistens.

Utvärderingen av bekämpningsmedel omfattar 
alla effektområden inom toxikologi och ekotoxik-
ologi samt ämnenas spridning i miljön, kemisk och 
fysikalisk information, riskbedömning och förslag 
till beslut och eventuell begränsning. Utvärdering-
en pågår som regel i tre år men kan också ta längre 
tid. För vissa ämnen finns det två eller fler sökande 
företag som skickar in separata ansökningar och 
underlag, som alla måste beaktas i utvärderingen. 
Företag har också möjlighet att gå samman i en så 
kallad task force och lämna in en gemensam ansö-
kan med delvis gemensam information men också 
med flera separata delar. Kostnaden för ett ämne 
med fler ansökande företag eller task force kan 
därför bli upp till dubbelt så hög som för ett ämne 
med ett sökande företag. För biociden Kopparpyri-
tion har det varit en task force och ett företag som 
har ansökt om godkännande, vilket förklarar den 
relativt höga kostnaden för det ämnet.

Kostnaderna för en utvärdering av bekämp-
ningsmedel finansieras med avgifter från företagen. 
Se tabell 54 med avgiftsbelagd verksamhet.

Ytterligare farliga kemiska ämnen regleras i  
leksaksdirektivet 
ÅTERRAPPoRTERING HP

Under 2015 beslutade EU om att reglera ytterliga-
re fem kemiska ämnen i leksaksdirektivet. Vi har 
aktivt bidragit till förslagen som leder till skarpare 
regleringar och bättre skydd för barn. Bisfenol A är 
ett ämne som Kemikalieinspektionen har arbetat 
med en längre tid. Denna reglering började gälla 
i slutet av 2015 och är från början ett förslag från 
Sverige. Under året tog vi också fram en studie för 
att öka kunskapen om allergiframkallande ämnen 
i leksaker. Denna rapport kommer att ligga till 
grund för vår översyn av vilka allergiframkallande 
ämnen som kan förekomma i leksaker och som 
idag eventuellt är otillräckligt reglerade.



34  Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

Ändringar i POPs-förordningen 
Under 2015 tog EU bort de sista undantagen för 
användning av kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) 
ur den Europeiska förordningen för långlivade 
organiska föroreningar (POPs-förordningen). EU 
införde också ett gränsvärde för SCCPs i nya varor 
i förordningen.

Stockholmskonventionens krav från 2014 som 
avser flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan 
(HBCDD) har ännu inte införts i POPs-förord-
ningen. Kemikalieinspektionen har deltagit i en 
omröstning som syftade till att föra in en text om 
HBCDD som både tar hänsyn till Reach-processen 
för tillståndsprövning och Stockholmskonventio-
nens krav. Förslaget gick inte igenom främst på 
grund av att vissa medlemsländerna ser behov av 
hög tillåten halt av HBCDD som förorening i nytt 
material för att möjliggöra återvinning. Denna syn 
delas inte av Sverige eller den Europeiska kommis-
sionen. I augusti 2015 skickade kommissionen ett 
nytt officiellt brev till FN om att EU fortsatt inte 
kan acceptera beslutet i Stockholmskonventionen 
avseende HBCDD.

Vårt internationella arbete 
Ökad kunskap om kemiska ämnen
Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inter-
natio nellt för att öka kunskapen om kemiska 
ämnens miljö- och hälsoegenskaper.

Vi har bland annat bidragit i Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s ar-
bete med utveckling av testmetoder som får regula-
torisk användning globalt. Genom våra insatser har 
vi kunnat få till stånd förbättringar genom att öka 
tillförlitligheten i förslag till alternativa tester för 
ögonirritation och hudsensibilisering, liksom för 
tester och vägledningsdokument för genotoxicitet i 
syfte att bland annat minska antalet djur försök.

Information om särskilt farliga ämnen
ÅTERRAPPoRTERING HP

I detta avsnitt redovisas det arbete som gjorts inter-
nationellt för att göra information om miljö- och 
hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter 
och varor tillgänglig. Efter många års arbete har 

vi nu nått fram till en effekt i form av ett beslu-
tat internationellt program för information om 
kemikalier i varor. Nedan beskrivs effekten och de 
prestationer som över åren sammantaget lett fram 
till effekten. 

Handeln med varor är idag till stora delar 
global. Farliga ämnen som ingår i varor kan spridas 
under olika faser av en varas livscykel och orsaka 
risker i olika länder vid tillverkning, användning, 
återvinning och avfallshantering. Informations-
överföringen mellan olika led är bristfällig och det 
är svårt att få tillräcklig information för att kunna 
göra medvetna val samt bedöma och hantera risker.

År 2009 beslutade det andra högnivåmötet 
inom den globala kemikaliestrategin Strategic App-
roach to International Chemicals Management, 
SAICM, att arbetet om tillgång till information om 
kemikalier i varor skulle prioriteras. Frågan blev 
en av SAICM:s fåtal så kallade framkantsfrågor 
(Emerging Policy Issues). Kemikalieinspektionen 
stöttade Miljödepartementet i arbetet som bidrog 
till beslutet. På svenskt initiativ hade EU tidigare 
anmält frågan som en framkantsfråga. Kemikalie-
inspektionen hade med finansiellt stöd från Nord-
iska kemikaliegruppen låtit en konsult ta fram ett 
material om problembilden och Sverige tog initiativ 
till en workshop i Genève för att sätta frågan på 
kartan.

Sedan beslutet 2009 har Sverige varit ordfö-
rande i programmets styrgrupp. Under perioden 
2009–2012 drev Kemikalieinspektionen att 
analyser skulle tas fram för några branscher, med 
finansiering från bland annat NKG (Nordiska 
kemikaliegruppen), för att peka på branschernas 
behov. Vi arrangerade tillsammans med UNEP en 
internationell workshop. Inför det tredje högnivå-
mötet i SAICM 2012 tog vi fram och förankrade 
ett kompromissförslag om det fortsatta arbetet 
som fick brett stöd. Mötet beslutade att ge UNEP 
i uppdrag att ta fram ett förslag till program som 
syftar till att öka tillgången till information om 
ämnen i varor till företag i hela leverantörskedjan, 
till konsumenter och till aktörer i avfallsledet. I 
UNEP:s uppdrag att ta fram förslag till program 
ingick att definiera omfattning, roller och vilken 
information som ska överföras. Kemikalieinspek-
tionen har samverkat med många aktörer och 

Tabell 13. Granskade testmetoder

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

granskade testmetoder 10 1 554 8 978 9 937
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agerade ordförande vid en internationell workshop 
om utkast till programmet. Detta ledde slutligen 
fram till att programmet under 2015 antogs av det 
fjärde högnivåmötet i SAICM och mötet gav UNEP 
en roll som samordnare i arbetet med att genomfö-
ra programmet.

Programmet om ökad tillgång till information 
om ämnen i varor (Chemicals in Products, CiP) 
innehåller också en guide med exempel på hur före-
tagen kan arbeta för att öka kunskapen om farliga 
kemikalier i varor i hela leverantörskedjan. Med 
det här programmet skapas förutsättningar för 
företagen att få bättre kunskap om innehållet i sina 
varor och därmed ges de möjlighet att göra aktiva 
val för att kunna minska risker för hälsa och miljö.

Begränsning av särskilt farliga ämnen 
Här redovisar vi det arbete som vi har gjort för att 
användningen av särskilt farliga ämnen så långt 
som möjligt ska upphöra.

Stockholmskonventionen  
– tre nya långlivade ämnen begränsas
ÅTERRAPPoRT EU / INT

Stockholmskonventionen handlar om global 
utfasning av långlivade organiska föroreningar. 
Kemikalieinspektionen bistod Miljö- och energide-
partementet med att ta fram ståndpunkter inför det 
sjunde partsmötet för Stockholmskonventionen, 
och vi deltog i mötet. Vid mötet i maj beslutade 
parterna om följande:

• global utfasning av hexaklorbutadien (HCBD)

• global utfasning av pentaklorfenol (PCP)

• global utfasning av polyklorerade naftalener 
(PCN)

För PFOS hade en översyn av de tidsbegränsade 
undantagen gjorts som ledde till att hälften av dem 
kunde tas bort vid mötet.

Ämnena är långlivade i miljön, de tas upp av 
växter och djur och har negativa effekter på männ-
iskors hälsa och/eller miljön. Vidare så transporte-
ras de över internationella gränser via luft, vatten 
och varor. Östersjöregionen är ett exempel på 
område i EU där ämnena hamnar. De globala för-
buden bidrar till att förhindra global spridning av 
dessa ämnen och därmed även skydda den svenska 
miljön från dem.

Kemikalieinspektionen är medlem i expert-
kommittén som förbereder rekommendationer 
om nya långlivade, bioackumulerande, giftiga och 
gränsöverskridande ämnen att ta upp i Stockholm-

skonventionen. Expertkommittén hade till det 
årliga expertkommittémötet år 2015 tagit fram 
en riskhanteringsplan för deka-bromodifenyleter 
(deca-BDE) och en riskprofil för dikofol samt en 
uppdaterad riskprofil för kortkedjiga klorparaffiner 
(SCCPs).

Expertkommitténs möte ledde till följande:

• Mötet reviderade och antog riskhanterings-
planen för flamskyddsmedlet deca-BDE och 
rekommenderade ämnet för global utfasning 
med tidsbegränsat undantag för tillverkning av 
kritiska reservdelar till flygplan samt för bilmo-
deller som utgått ur reguljär produktion.

• Mötet enades om att globala åtgärder för SCCPs 
är motiverade och att en riskhanteringsplan ska 
tas fram till nästa års möte.

• Mötet enades om att perfluoroktansyra, (PFOA), 
som EU nominerade i maj 2015, uppfyller kon-
ventionens kriterier och att en riskprofil därför 
ska tas fram till nästa års möte.

För bekämpningsmedlet dikofol nåddes ingen enig-
het, men ämnet ska diskuteras igen nästa år.

Minamatakonventionen 
ÅTERRAPPoRTERING EU/INT

Minamatakonventionen är en konvention om 
global utfasning av kvicksilver. Kemikalieinspek-
tionens generaldirektör har fortsatt sin roll i kon-
ventionens styrgrupp. Styrgruppen arbetar fram 
till dess konventionen trätt ikraft och tills det att 
länderna kan hålla det första partsmötet. Arbetet 
med att genomföra Minamatakonventionen inom 
EU pågår.

Minskad exponering av kemiska ämnen 
Här redovisar vi hur vi arbetat för att den sam-
manlagda exponeringen för kemiska ämnen via 
alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för 
människor eller den biologiska mångfalden.

Globala kemikaliestrategin – SAICM
ÅTERRAPPoRTERING EU / INT

Kemikalieinspektionen bistod Miljö- och energide-
partementet med att ta fram ståndpunkter inför det 
fjärde högnivåmötet för den globala kemikaliestra-
tegin, och vi deltog i mötet.

Vid mötet fattade parterna beslut om att väl-
komna framtagna riktlinjer om prioriteringar för 
arbetet med att nå 2020-målet (Overall Orienta-
tion and Guidance). Riktlinjerna beskriver vad som 
behöver finnas på plats i ett land för att nå målet, 
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såsom lagstiftning och institutioner med kompetent 
personal. Vi har bidragit med kommentarer under 
utvecklingen av dessa riktlinjer. Mötet beslutade 
också om en process för att diskutera fortsatt arbe-
te efter år 2020. Denna process ska kopplas ihop 
med FN:s nya globala hållbarhetsmål. Mötet antog 
även läkemedels miljöpåverkan som en ny så kallad 
framkantsfråga (emerging policy issue).

Se även avsnitt om Information om särskilt 
farliga ämnen.

Rotterdamkonventionen 
Rotterdamkonventionen gör det möjligt för länder 
att i förväg få uppgifter om import av ämnen som 
andra länder begränsat användningen av och som 
är listade i konventionen. Kemikalieinspektionen 
bistod Miljö- och energidepartementet med att ta 
fram ståndpunkter inför det sjunde partsmötet för 
Rotterdamkonventionen och vi deltog i mötet. Par-
terna beslutade om listning av ämnet metamidofos 
till Rotterdamkonventionen.

Globala målen för hållbar utveckling
ÅTERRAPPoRTERING EU/INT

Kemikalieinspektionen har lämnat stöd till reger-
ingen i arbetet med de 17 globala målen för hållbar 
utveckling, vilka antogs i september 2015. Vi bi-
drog med underlag om kopplingen mellan förbätt-
rad kemikaliekontroll och dessa mål samt lämnade 
skriftliga och muntliga synpunkter i det pågående 
arbetet med att ta fram indikatorer.

Nordiskt utbildningsprogram
I det nordiska arbetet fick alla medlemsländer läm-
na idéer på utbildningsmaterial som skulle kunna 
sprida kunskap bland unga om våra viktiga var-
ningsmärkningar faropiktogrammen som finns på 
kemiska produkter för att upplysa om riskerna med 
användning. Det förslag som Kemikalieinspektio-
nen lämnade resulterade i ett enkelt och lättanvänt 
utbildningsprogram online som kallas Finn farorna 
i Hannas hus och som nu finns tillgängligt på alla 

de nordiska språken. Den svenska versionen av 
programmet finns på webbplatsen hannashus.se 
och riktar sig till skolbarn i åldrarna 7–12 år. Pro-
jektet syftar till att lära skolbarn om farliga egen-
skaper hos kemikalier och om den faroinformation 
och märkning som finns i form av faropiktogram. 
Lanseringen ägde rum den 24:e november 2015.

Internationellt Utvecklingssamarbete
Kemikalieinspektionen fortsätter att bedriva 
utvecklingssamarbete på global, regional och 
bilateral nivå inom ramen för Sveriges politik för 
global utveckling. Arbetet fokuserar på stöd till 
utveckling av institutioner och lagstiftning.

Utbildningsprogram om strategier för  
kemikaliekontroll
Kemikalieinspektionen stödjer utvecklingen av 
nationell kemikaliekontroll genom att årligen 
genomföra två internationella utbildningsprogram 
med deltagare från länder i Afrika, Asien eller 
Östeuropa. Majoriteten av deltagarna är anställda 
på ministerier eller myndigheter. Deltagarna får 
stöd av mentorer från Kemikalieinspektionen med 
att utveckla och genomföra ett projektarbete för 
den fortsatta utvecklingen av kemikaliekontrollen i 
sina länder.

Under 2015 har vi, genom våra utbildningspro-
gram, bland annat gett följande stöd:

• Deltagare från Moldavien har fått stöd i att 
ta fram en vägledning för riskbedömning av 
bekämpningsmedel.

• Deltagare från Serbien har fått stöd i registre-
ring av särskilt farliga ämnen.

• Deltagare från Georgien har fått stöd i utveck-
ling av informationsmaterial om säker hantering 
av bekämpningsmedel.

• Deltagare från Tanzania har fått stöd att finna 
alternativ till kvicksilveranvändning vid småska-
lig guldutvinning.

Tabell 14. Utbildningsprogram om strategier för kemikaliekontroll 2013–2015 (kostnader i tkr).

Afrika 
2015

Europa 
2014–2015

Asien 
2014

Afrika
 2013–2014

Europa
 2013

Afrika 
2012–2013

Antal deltagare  
som fullföljt 20 22 20 16 24 16

Antal länder för deltagare 
som fullföljt programmet 11 7 8 6 10 10

Kostnad per program 3 872 3 514 3 644 3 394 4 010 3 704
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• Deltagare från Kenya har fått stöd i att undersö-
ka förekomst av blyanvändning vid två typer av 
industrier.

• Deltagare från Sydafrika har fått stöd i informa-
tion till småföretag om GHS.

Hittills har 275 personer från 41 länder i Asien, 
Afrika, Östeuropa samt Brasilien och Uruguay 
slutfört programmets båda faser. Ett program ge-
nomförde vi i sin helhet under 2015, ett avslutades 
och ett nytt påbörjades. 

Kostnadsvariationer kan förklaras av faktorer 
som antal deltagare, valutakurser, personalbehov 
beroende på projektens komplexitet. Kostnader 
för dokumentation, rapportering och utvärdering 
med mera kan komma till även efter programmets 
avslutningsår.

Regionalt kemikalieforum i Sydostasien
Under 2015 genomförde vi för nionde gången ett 
regionalt forum. Denna gång var vi i Vietnam. 
Samtliga länder i regionen håller på att förändra 
lagstiftning och utveckla de institutioner som an-
svarar för kemikaliefrågor. Vid detta forum utbytte 
66 deltagare från fem länder erfarenheter i frågor 
om avfall, kemikalieanvändning i jordbruket 
och korruption. De utvecklade också samarbetet 
mellan länderna. I år bidrog arbetet till att Laos 
har haft ett direkt samarbete med Vietnam när de 
har utvecklat en ny kemikalielag i Laos. För första 
gången deltog två experter från Nordkorea.

Under året har vi också inlett samtal med 
miljösekretariatet vid The Association of Southeast 
Asian Nations, ASEAN. ASEAN har haft en positiv 
inställning till samtalen och till en möjlig medver-
kan i ett utvidgat regionalt samarbete.

Den något högre kostnaderna för 2015 beror på 
ett större antal deltagare på årets forum.

Globalt utvecklingssamarbete
Inom ramen för samarbetet med Sida deltar 
Kemikalieinspektionen i arbetet med att utveckla 
vägledningsdokument inom FN:s miljöprogram 

United Nations Environment Programme (UNEP) 
och Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). Under året har vi bidragit 
till att FAO och Världshälsoorganisationen (WHO) 
har kunnat ta fram och publicera två väglednings-
dokument om lagstiftning respektive märkning av 
bekämpningsmedel.

Bilateralt samarbete
Miljö- och energidepartementet har identifierat 
ett antal strategiskt viktiga samarbetsländer inom 
miljöområdet. Kemikalieinspektionen har under 
året arbetat med Brasilien, Indonesien, Uruguay, 
Kina, Sydafrika och Vietnam. Flera av dessa länder 
är nu i en fas då de utvecklar nya lagar eller stra-
tegier för sin kemikaliekontroll. Vi har genomfört 
workshoppar för experter på statliga institutioner 
och myndigheter med inriktning på att ge råd om 
den grundläggande lagstiftningens struktur och 
innehåll.

Kemikalier i varor är ett viktigt område i samar-
betet med Kina och Brasilien. Ett flertal aktiviteter 
har genomförts för att öka medvetenheten kring 
kemikalier i varor. Inför den globala kemika-
liestrategin, SAICM:s fjärde högnivåmöte hölls ett 
förberedande arbetsmöte i Peking om programmet 
om information om kemikalier i varor. Flera av 
våra samarbetspartners i Kina deltog på arbetsmö-
tet och bidrog till programmets utformning som 
högnivåmötet i SAICM senare beslutade om. Se 
även avsnittet om Information om särskilt farliga 
ämnen. 

Kemikalieinspektionen har assisterat Serbien 
att anpassa institutioner och lagstiftning i deras 
förberedelser för ett EU-inträde. Kemikaliein-
spektionen har också assisterat miljöministeriet i 
Albanien med att ta fram en EU-anpassad kemi-
kalielagstiftning. Den omfattar förslag till ramlag, 
begränsningsregler och regler om ämnen med 
särskilt farliga egenskaper samt förordningar om 
kemikaliesäkerhetsbedömning, säkerhetsdatablad, 
klassificering, märkning och förpackningar samt 
regler för export och import.

Tabell 15. Regionalt kemikalieforum i Sydostasien (kostnader i tkr).

Forum 9 i Vietnam 
2015 

Forum 8 i Myanmar 
2014 

Forum 7 i Kambodja 
2013

Forum 6 i Laos
2013

Antal deltagare 66 59 51 40

Antal experter/föreläsare 13 7 4 4

Kostnad 784 594 865 466

de något högre kostnaderna för 2015 beror på ett större antal deltagare på årets forum.
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Tillståndspröva, upplysa och annan regeltillämpning

Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel. 
Tillstånden är kopplade till villkor för att undvika negativa effekter på människors hälsa eller på miljön. 
vi prövar också ansökningar om dispens för att få använda bekämpningsmedel och vissa allmänke-
mikalier. För att öka kunskapen om regler som gäller kemikalier upplyser, informerar och utbildar vi 
företag, myndigheter, organisationer och konsumenter.

Pröva ansökningar och dispenser för  
bekämpningsmedel
Det finns två huvudgrupper av bekämpningsmedel; 
växtskyddsmedel och biocidprodukter. I Sverige 
och EU gäller att alla bekämpningsmedel måste 
vara godkända för att få användas eller släppas 
ut på EU-marknaden. Syftet med tillståndspröv-
ningen är att de medel som säljs i Sverige uppfyller 
lagstiftningens krav och att en hög skyddsnivå för 
både människors och djurs hälsa och för miljön 
säkerställs. Samtidigt är också syftet med gällande 
lagstiftningar att förbättra den fria rörligheten för 
produkterna inom unionen.

Godkännanden av bekämpningsmedel är tids-
begränsade. Vid en prövning om förnyat godkän-
nande beaktar vi nya krav i regelverken, bland 
annat gör vi villkoren för användning tydligare. 
Genom villkor är användningen av de godkända 
produkterna också begränsade till de områden 
som bedömts i samband med tillståndsprövningen. 
Kontrollen över vilka medel som är tillåtna och 
hur företag och konsumenter får använda dem är 
en förutsättning för effektiv tillsyn och bidrar till 
säker användning av produkterna.

EU utvecklar kontinuerligt över tid lagstiftning-
arna och deras tillämpningar och ställer allt högre 
krav på säkerhet för produkterna som EU-länderna 
ska godkänna. På så sätt bidrar enskilda beslut i 

tillståndsprövningen successivt till minskade risker 
för hälsa och miljö, samt till en ökad harmonise-
ring av regeltillämpningen inom EU.
Ett exempel är nya regler som säger att bekämp-
ningsmedel som innehåller ämnen med särskilt 
farliga egenskaper ska jämföras med alternativa 
produkter eller icke-kemiska bekämpningsmetoder. 
Syftet är att åstadkomma en övergång till mindre 
farliga metoder för bekämpning. I dagsläget har vi 
34 växtskyddsmedel där en jämförande bedömning 
kan bli aktuell. För biocidprodukter finns ännu 
ingen fastslagen komplett lista på verksamma äm-
nen som kan bli aktuella för en liknande jämföran-
deprocess. Detta eftersom alla ämnen ännu inte är 
färdigutvärderade inom granskningsprogrammet 
för verksamma ämnen inom EU. Det går därför 
inte i dagsläget att fastställa hur många biocid-
produkter som kan komma att bli föremål för en 
jämförande bedömning.

Tillståndsprövningen tillämpar gällande lag-
stiftning för bekämpningsmedel. Detta är en del 
av samhällets insatser för att uppnå miljökvalitets-
målet Giftfri Miljö. Uppföljning av etappmålen 
inom Giftfri Miljö sker bland annat genom att 
följa riskindex för växtskyddsmedel och miljööver-
vakning av halter av bekämpningsmedel i miljön. 
Ansvaret för detta ligger på Kemikalieinspektio-
nen. Riskindikatorerna speglar trender i hälso- och 

Figur 6. En effektkedja av tillståndsprövning för bekämpningsmedel.
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miljörisker med växtskyddsmedel på längre sikt.
Även om den senaste mätningen från 2014 visar 
att miljöriskindex nu är 21 procent lägre jämfört 
med det första året som mätningarna gjordes (år 
1988), har indexet de senaste fem åren haft en 
kraftig uppgång, se graf 1. Ökningen beror på att 
flera ämnen med höga miljöriskpoäng har ökat i 
försäljning. Den försålda mängden mellan olika 
år kan bero på hamstring och speglar därför inte 
alltid den faktiska användningen under samma år 
och därmed inte heller riskerna för varje enskilt 
år. Hälsoriskindex har minskat med 72 procent 
sedan 1988. Denna minskning har i princip legat 
konstant de senaste 15 åren. Utvecklingen över tid 
är även beroende av andra faktorer än de beslut 
som fattas inom tillståndsprövningen, bland annat 
nya eller ökade bekämpningsbehov, förändringar 
i val av gröda och ändrade marknadsvillkor för 
användare av bekämpningsmedel. Kompletterande 
åtgärder är därför viktiga för att på sikt kunna nå 
miljömålen. Ett sådant exempel är utveckling av 
regler i genomförandet av EU-direktivet för hållbar 
användning av bekämpningsmedel. Ett annat ex-
empel är växtskyddsrådgivning och andra informa-

Graf 1. Riskindex växtskyddsmedel 1988–2014

Tabell 16. Totalt antal godkända bekämpningsmedel i Sverige 2013–2015.

2015 2014 2013

Antal godkända biocidprodukter 345 341 340

Antal godkända växtskyddsmedel 328 363 356

Totalt antal godkända produkter i registret 673 704 696

tionsinsatser till användare av bekämpningsmedel.
Tabell 16 redovisar det totala antalet godkända 

bekämpningsmedel i Sverige för åren 2013–2015, 
uppdelat på växtskyddsmedel respektive biocidpro-
dukter.

Som framgår så har antalet godkända biocid-
produkter ökat med fyra stycken sedan föregå-
ende år. Antalet godkända växtskyddsmedel har 
minskat med 35 stycken sedan 2014. Jordbruks-
verket anger i sin rapport Färre växtskyddsmedel 
– en utmaning i framtiden (Rapport 2015:22) att 
den största nedgången beror på att lagstiftningen 
ställer hårdare krav vilket har gjort att vissa växt-
skyddsmedel har fasats ut från marknaden. Det är 
inte heller bara antalet godkända produkter som 
avgör hur väl tillgången på växtskyddsmedel svarar 
mot behoven. Andra förhållanden är även vilken 
aktiv substans ett växtskyddsmedel har eller vilken 
effekt medlet har mot en viss skadegörare eller 
ogräs. För att utveckla alternativa växtskyddsme-
del och metoder krävs forskning.
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Bra att veta om växtskyddsmedelsärenden  
växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda 
växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk 
och trädgårdsbruk. det kan vara mot svampangrepp, 
skadedjur eller konkurrerande växter.

innan ett växtskyddsmedel kan godkännas gör vi 
en bedömning enligt en eU-gemensam lagstiftning. 
För tillfället tillämpar vi två olika lagstiftningar parallellt. 
vilken lagstiftning som gäller beror på när ansökan 
kom in till myndigheten. För ärenden som kom in före 
14 juni 2011 gäller reglerna i direktiv 91/414/eeg. vi 
tillämpar den nya lagstiftningen, förordning (eU) nr 
1107/2009, för ärenden som kom in från och med 14 
juni 2011.

enligt den nya lagstiftningen ska vi hantera ansök-
ningar om produktgodkännande enligt en eU-gemen-
sam procedur för att harmonisera och effektivisera 
arbetet. För sveriges del innebär det att vi samarbetar 
med länderna inom eU:s norra zon i ett så kallat 
zonsamarbete. de länder som hör till norra zonen 
är	Danmark,	Estland,	Lettland,	Litauen,	Finland	och	
Sverige.	Även	Norge	deltar	i	samarbetet.	Lagstiftning-
en fastställer bland annat hur lång tid de inblandade 
parterna har för att hantera, komplettera och besluta i 

ärendena. Parterna är främst det ansökande företaget, 
Kemikalieinspektionen och andra medlemsländers 
kemikaliemyndigheter. när det gäller vissa typer av 
ansökningar, till exempel produkter som ska användas 
i växthus, samarbetar vi med hela eU.

inom zonsamarbetet utser länderna i samarbetet 
ett rapportörsland, zrMs (zone rapporteur Member 
state), som har till uppgift att utvärdera användningen 
av växtskyddsmedlet för hela norra zonen. resterande 
medlemsländer är så kallade berörda medlemsländer, 
cMs (concerned Member state). när rapportörslandet 
fattat ett nationellt beslut har respektive medlemsland 
fyra månader på sig att fatta nationella beslut i sina 
egna länder.

enligt förordningen, liksom tidigare enligt direktivet, 
är det möjligt att ansöka om ett så kallat ömsesidigt 
erkännande av ett godkännande. det innebär att ett 
land behandlar ansökan och fattar ett beslut om god-
kännande, som sedan kan ligga till grund för beslutet 
om godkännande i andra länder.

samarbetet mellan länderna bygger på arbets-
delning och myndigheterna är beroende av varandra 
och företagens underlag för att kunna hålla de olika 
fastställda tidsfrister som finns.

Beslut om växtskyddsmedel 2015
Graf 2 visar antal beslut i prövningsärenden för 
växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat 
under 2015. Grafen visar om besluten inneburit bi-
fall eller avslag på ansökan alternativt om ansökan 

Graf 2. Beslut i prövningsärenden växtskyddsmedel 2015

har dragits tillbaka av sökanden eller om den har 
avvisats eller avskrivits. Till skillnad från tidigare 
år ingår nu beslut om tillbakadragna och avvisade 
ärenden i redovisningen av beslutade prövningsä-
renden.
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Tabell 17. Beslut i prövningsärenden växtskyddsmedel 2013–2015 (Antal avser fattade beslut under respektive år. Kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad
Kostnad/
ärende Antal Kostnad

Kostnad/
ärende Antal Kostnad

Kostnad/
ärende

Beslut i nya produktgodkännanden

sverige är utvärderande land,  
eU-regler 1107/2009 4 3 724 931 5 4 351 870 5 3 906 781

sverige är berört medlemsland,  
eU-regler 1107/2009 6 310 52 2 263 132 1 12 12

Ömsesidigt erkännande,  
eU-regler 1107/2009 3 478 159 1 74 74 6 1 002 167

nytt godkännande, eU-regler 91/414 6 2 908 485 3 3 956 1 319 3 1 032 344

Ömsesidigt erkännande, eU-regler 91/414 0 0 0 1 409 409 0 0 0

Summa 19 7 416 – 12 9 053 – 15 5 952 –

Beslut i förnyade produktgodkännanden

sverige är utvärderande land, övergångs-
regler i eU-regler 1107/2009 3 3 318 1 106 0 0 0 4 3 215 804

sverige är berört medlemsland, över-
gångsregler i eU-regler 1107/2009 8 1 508 189 9 1 323 147 1 264 264

Förnyat godkännande, eU-regler 91/414 1 35 35 0 0 0 0 0 0

Ansökningar om administrativ förlängning 
av produktgodkännande * 83 – – 21 – – 25 – –

Summa 95 4 861 – 30 1 323 – 30 3 479 –

Beslut i andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden

Utvidgat produktgodkännande för mindre 
användningsområde (UPMA) 9 378 42 2 72 36 6 – –

dispenser 28 1 513 54 27 1 329 49 36 – –

Övriga prövningsärenden** 148 1 892 – 41 1 371 – 32 3 548 –

godkännanden av nematoder, insekter 
eller spindeldjur för användning som 
biologiskt bekämpningsmedel 1 12 12 0 0 0 8 – –

Ärenden där Kemikalieinspektionen 
anpassat, omprövat eller återkallat pro-
duktgodkännanden 244 4 280 – 19 332 – – – –

Summa 430 8 075 – 89 3 104 – 82 3 548 –

Total
544 

(504)***
20 352 – 131 13 480 – 127 12 979 –

För 2013 och 2014 ingår inte tillbakadragna och avvisade ärenden i antalet fattade beslut och kostnader.
*Ansökningar om administrativa förlängningar av produktgodkännanden på grund av att Kommissionen administrativt förlängt godkännandeperioden av det verksamma ämnet i produkten. 
Kostnaden för denna ärendekategori är inkluderad i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden. 
**Ansökningar om parallellhandelstillstånd, villkorsändringar och återkallande av produktgodkännanden. Kostnaden är totalkostnaden för allt arbete under året inom kategorin Övriga 
prövningsärenden. För 2013 ingår kostnaderna för Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) samt dispenser i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden.
***Under 2015 beslutades 504 växtskyddsmedelsärenden exklusive de som dragits tillbaka eller avvisats (40 stycken) 

Av tabell 17 framgår hur besluten är fördelade uti-
från lagstiftning och om Sverige varit utvärderande 
land eller inte för en produktansökan, samt den 
genomsnittliga kostnaden per ärendetyp för åren 
2013-2015.

Antalet växtskyddsmedelsbeslut ökar
Den totala summan beslut i växtskyddsmedelsären-
den under 2015 är högre än 2014 och 2013. Totalt 
har vi under 2015 fattat 544 beslut, fördelade på 
493 bifall och 11 avslag samt 40 ärenden som har 

dragits tillbaka eller avvisats. Jämfört med 2014 
är detta nästan en tredubbling (285 procent) av 
antalet beslut (504 beslut, exklusive tillbakadragna 
eller avvisade, under 2015 jämfört med 131 beslut 
2014).

Nio nya växtskyddsmedel på marknaden
Av de totalt 19 beslut om nytt produktgodkännan-
de av växtskyddsmedel som vi fattat under 2015 
har nio beslut inneburit att nya produkter kan 
sättas ut på den svenska marknaden. De övriga 
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tio besluten innebar avslag på ansökan alternativt 
att ansökan drogs tillbaka av sökanden. Av de 
godkända produkterna är sju stycken ogräsmedel 
och två stycken medel mot svampangrepp. Antal 
nya växtskyddsmedel på marknaden under 2014 
var åtta stycken. Även under 2014 och 2013 var 
ogräsmedel merparten av de nya växtskyddsmedel 
som kom ut på marknaden.

Förnyade produktgodkännanden
Under 2015 har vi hanterat ett stort antal ärenden 
om förnyade godkännanden. De flesta, 83 stycken, 
har varit ansökningar om förlängt godkännande 
på grund av att kommissionen administrativt har 
förlängt godkännandeperioden av det verksamma 
ämnet i produkten. Dessa ansökningar hanteras 
administrativt. För samtliga berörda produkter 
har vi fattat ett beslut om förlängt godkännande 
innan det gällande godkännandet löpt ut. Därmed 
har vi säkerställt att dessa produkter fortfarande 
är tillåtna och får fortsätta finnas på den svenska 
marknaden.

Avslag på produktansökningar
I de fall där det blivit avslag på en ansökan om nytt 
eller förnyat produktgodkännanden om växt-
skyddsmedel har de främsta grunderna varit att 
sökande inte kunnat påvisa att det sökta använd-
ningsområdet inte innebär oacceptabla effekter på 
människors och djurs hälsa eller för miljön.

Dispenser
Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall be-
vilja undantag från kravet på godkännande för 
växtskyddsmedel, det vill säga bevilja en dispens. 
Dispens kan beviljas vid nödsituationer och för 
forskning och utveckling. En dispens vid nödsitu-
ationer får endast gälla för begränsad och kontrol-
lerad användning av växtskyddsmedlet i högst 120 
dagar. En dispens kan ges för ett växtskyddsmedel 
som inte är produktgodkänt, men också för en 

279
godkännanden för växtskyddsmedel 
har omprövats med nya villkor för klassificering och märkning.

gröda eller ett användningsområde som inte ingår i 
ett befintligt produktgodkännande. Majoriteten av 
dispenserna för växtskyddsmedel har under 2015 
varit för nödsituationer.

116 beslut om villkorsändringar bland övriga 
prövningsärenden
Förutom prövningarna om produktgodkännanden 
har vi också handlagt ett antal andra ansökn-
ingsärenden såsom villkorsändringar och parallell-
handelstillstånd. Dessa omnämns här som övriga 
prövningsärenden. Den största ärendegruppen 
inom övriga prövningsärenden är villkorsändringar 
med 116 fattade beslut. En villkorsändring kan till 
exempel betyda ändring av produktens använd-
ningsvillkor, sammansättning, förpackningsvillkor, 
tillverkningsställe, innehavare eller produktnamn.

Vi omprövar och återkallar vissa beslut
Vi anpassar tidigare beslut till nya regler och krav 
eller omprövar beslut då vi identifierat nya risker. 
Vi kan även behöva återkalla ett produktgodkän-
nande på grund av att sökanden inte skickat in 
någon ansökan om förnyat godkännande. Vi har 
handlagt och tagit beslut i avsevärt fler sådana 
ärenden under 2015. Det beror framför allt på det 
stora antal godkända växtskyddsmedel som vi 
behövt anpassa till nya märkningskrav i växt-
skyddsmedelsförordningen och CLP-förordningen, 
se avsnitt Omprövningsprojektet sida 48.

Stor variation i kostnad för olika ärenden
Den genomsnittliga styckekostnaden för att pröva 
ansökningar om produktgodkännande enligt 
EU-regler 1107/2009 är generellt högre än enligt 
det äldre regelverket EU-regler 91/414. Detta 
beror på förordningens strängare krav på bland 
annat riskbedömningarna för hälsa och miljö. Det 
framgår från både årets och tidigare års resultat att 
kostnaden för produktansökan där Sverige är det 
utvärderande landet är högre jämfört med om vi 
är berört medlemsland eller handlägger ömsesidiga 
erkännanden. Detta återspeglar det faktum att 
arbetsinsatsen är högre då vi ansvarar för produk-
tutvärderingen.

Faktorer som kan påverka kostnaden av ett 
ärende är bland annat riskbedömningens kom-
plexitet samt om det sökande företaget behöver 
komplettera och uppdatera ärendet på grund av att 
dokumentation saknas eller är bristfällig. Även ut-
veckling av arbetssätt och effektiviseringsåtgärder 
inom prövningsverksamheten påverkar kostnader-
na så att de blir lägre. Variation i styckekostnad 
mellan enskilda ärenden påverkar i sin tur genom-
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snittskostnaderna per ärendetyp och skillnaden 
mellan åren.

Ärendebalanser för växtskyddsmedelsärenden 
de senaste fem åren
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Antalet inkommande ärenden till Kemikaliein-
spektionen för olika år är beroende av företagens 
utvecklingsarbete av nya ämnen och produkter 
samt av hur EU-regler styr när olika produkttyper 
måste prövas i enlighet med lagstiftningen. Antalet 
inkommande ärenden om förnyade godkännanden 
påverkas även av innehavarens val om att förlänga 
sitt produktgodkännande eller inte. Ju fler godkän-
da produkter som finns på den svenska marknaden 
desto fler inkommande ärenden om förnyade god-
kännanden och villkorsändringar kan vi förvänta 
oss vartefter företagen utvecklar sina produkter.

Utfallen för inkomna och avslutade ärenden 
hämtas från vårt diariesystem. Antalet avslutade 
ärenden för en given period är inte alltid identiskt 
med antalet fattade beslut under samma period. 
Det beror bland annat på att avslutsdatum inte 
alltid är i direkt anslutning till beslutsdatumet då 
ett visst efterarbete behöver göras, till exempel 
beslut om dataskydd, innan ett ärende kan stängas 
i diariet. Ett beslut kan även i vissa fall omfatta 
mer än ett ärende.

Tabell 18 redovisar antalet inkomna och 
avslutade prövningsärenden för växtskyddsme-
del för åren 2011 till 2015. Ärenden kommer in 
till myndigheten under hela kalenderåret och vi 
påbörjar eller avslutar inte alltid prövningen av 
ärenden under samma år som de inkommer. Det 
finns därför en naturlig förskjutning av ärenden 
från ett kalenderår till ett annat. För att tydliggöra 
hur antalet avslutade ärenden under ett år förhåller 
sig till både mängden redan inneliggande ärenden 
på myndigheten och det antal nya ärenden som in-
kommer, redovisar vi även totalt antal ärenden som 
är öppna vid ett verksamhetsårs början, respektive 
slut (ingående respektive utgående balans). Ärende-
balanserna åskådliggörs även i grafen 3.

Växtskyddsmedelsärenden  
avslutades i god takt under 2011 och 2012
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Tabell 18 visar att Kemikalieinspektionen under 
2011 och 2012 totalt hade en god takt i att avsluta 
växtskyddsmedelsärenden i förhållande till det an-
tal som kom in under respektive år. För några ären-
detyper avslutades fler ärenden än vad som kom 
in under samma period, vilket betyder att även 

inneliggande ärenden från föregående år avsluta-
des. Detta syns även i att vi arbetade ner balansen 
något av öppna ärenden från 2011 för alla ären-
detyper fram till slutet av 2012, med undantag för 
ansökningar om utvidgat produktgodkännande för 
mindre användningsområde och övriga ärenden.

Antalet inneliggande ärenden ökade  
under 2013 och 2014
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Kemikalieinspektionen har under en rad år inte 
kunnat handlägga ärenden i den takt de kommit 
in och balanserna har därmed ökat. På grund av 
att vi investerat i utveckling av organisation och 
arbetssätt, behov av långsiktig resursförstärkning 
samt genomförandet av nödvändig omprövning 
av beslut 2014, se avsnitt Omprövningsprojektet 
sida 48, har ärendebalanserna tillfälligt ökat under 
2013 och 2014. Utvecklingsarbetet och resursför-
stärkningarna börjar nu ge effekt, vilket vi kan se i 
årets resultat.

Mycket god takt i att avsluta  
växtskyddsmedelsärenden under 2015
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Tabell 18 visar vi att vi under 2015 haft en mycket 
god takt i att avsluta växtskyddsmedelsärenden. 
Totalt har betydligt fler ärenden avslutats jämfört 
med föregående år i sammanställningen. Jämfört 
med 2014 har vi i år avslutat 300 fler ärenden (466 
ärenden avslutades 2015 jämfört med 166 ärenden 
2014). Den utgående balansen för 2015 har i stort 
sett halverats (minskat med 46 procent) jämfört 
med årets ingående balans. Detta betyder att vi har 
avslutat ärenden från tidigare år under 2015.

Under 2015 har vi tydliggjort mål och ambitio-
ner samt klargjort prioriteringar för växtskydds-
medelsärenden vilket resulterat i fler avslutade 
ärenden. Vi avslutade omprövningsprojektet 
sommaren 2015, se avsnitt Omprövningsprojektet 
sida 48, vilket har möjliggjort ökad fokusering 
på annan handläggning och avslut av inkomna 
ansökningsärenden under andra hälften av året.

Variation i inkommande ärenden
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Flödet av totalt antal inkommande växtskydds-
medelsärenden har legat någorlunda konstant 
under den senaste fem åren. Det totala antalet 
inkomna ärenden under 2015 är också i linje med 
vad vi prognosticerade i början av året. Däremot 
kan antalet inkommande ärenden variera stort från 
år till år både inom och mellan de olika ärendeka-
tegorierna.
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Tabell 18. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för växtskyddsmedel under åren 2011–2015.

2015 2014 2013 2012 2011

Nya produktgodkännanden*

ingående balans 109 97 90 90 97

inkomna 34 30 37 46 44

Avslutade 22 18 30 46 51

Utgående balans 121 109 97 90 90

Förnyade produktgodkännanden**

ingående balans 108 98 65 77 91

inkomna 68 42 69 40 57

Avslutade 110 32 36 52 71

Utgående balans 66 108 98 65 77

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

ingående balans 17 17 16 20 11

inkomna 6 3 11 18 21

Avslutade 10 3 10 22 12

Utgående balans 13 17 17 16 20

Dispenser

ingående balans 15 25 23 28 25

inkomna 32 28 45 45 31

Avslutade 44 38 43 50 28

Utgående balans 3 15 25 23 28

övriga ärenden***

ingående balans 237 127 65 55 48

inkomna 101 185 107 95 60

Avslutade 280 75 45 85 53

Utgående balans 58 237 127 65 55

Total ingående balans 486 364 259 270 272

Totalt antal inkomna 241 288 269 244 213

Totalt antal avslutade 466 166 164 255 215

Total utgående balans 261 486 364 259 270

*innefattar alla typer av ärenden om att pröva ett godkännande för en produkt som är ny på den svenska marknaden oavsett lagstiftning och om sverige är utvärderande land eller inte.
**innefattar alla typer av ärenden om att pröva ett förnyat godkännande av ett befintligt produktgodkännande oavsett lagstiftning och om sverige är utvärderande land eller inte. inkluderar 
även inkomna ansökningar om administrativa förlängningar av produktgodkännanden på grund av Kommissionsbeslut om det verksamma ämnet.
***Parallellhandelstillstånd, villkorsändringar och ansökningar om återkallade produktgodkännanden.
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Vi omprövar och återkallar vissa beslut
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Förutom att handlägga ärenden som kommer in 
till Kemikalieinspektionen har vi under året behövt 
anpassa och ompröva tidigare beslut till nya regler 
och krav. Vi har även återkallat produktgodkän-
nanden på grund av att sökanden inte skickat in 
någon ansökan om förnyat godkännande. Tabell 

19 och graf 4 redovisar det antal växtskydds-
medelsärenden som vi startat och avslutat under 
åren 2011 till 2015, samt de in- och utgående 
balanserna för dessa ärenden för respektive år.

Som framgår av tabell 19 och graf 4 är antalet 
ärenden som Kemikalieinspektionen behövt starta 
markant högre 2014 än tidigare år. Detta beror 
framförallt på arbetet med att ompröva ett stort 

Tabell 19. Antal startade och avslutade ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller 
återkallat produktgodkännanden av växtskyddsmedel under åren 2011–2015.

2015 2014 2013 2012 2011

ingående balans 249 22 13 47 43

startade 34 249 21 11 36

Avslutade 244 22 12 45 32

Utgående balans 39 249 22 13 47
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antal godkända växtskyddsmedelsbeslut till de 
märkningskrav som finns i växtskyddsmedelsför-
ordningen och CLP-förordningen, se vidare under 
rubriken Omprövningsprojektet.

Omprövningsprojektet
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Enligt övergångsbestämmelserna i växtskydds-
medelsförordningen ska produktgodkännanden 
senast 14 juni 2015 uppfylla alla de punkter som 
krävs enligt artikel 31 i växtskyddsmedelsförord-
ningen bland annat produktens klassificering och 
märkning i enlighet med förordningen om klassi-
ficering och märkning av ämnen och blandningar 
(CLP-förordningen).

Då kravet i övergångsbestämmelserna innebär 
att en produkt inte får släppas ut på marknaden 
om inte samtliga obligatoriska uppgifter ingår i 
märkningen behövde Kemikalieinspektionen om-
pröva villkoren i samtliga produktgodkännanden 
för växtskyddsmedel före den 14 juni 2015. Konse-
kvensen om vi inte hanterat dessa omprövningar i 
tid hade varit att produkterna skulle blivit olagliga 
på marknaden.

Insatsen med att ompröva alla berörda beslut 
bedrevs i projektform från 1 september 2014 till 31 
maj 2015 och omfattade 279 produktgodkännan-
den, varav vi startade 205 stycken. Vi informerade 
företagen om att vi behövde göra en omprövning 
och att de behövde uppdatera märkningen av 
produkterna i enlighet med de nya villkoren. De 
företag som inte inkommit med uppgifter om ny 
klassificering och märkning fick ett föreläggande 
av oss att göra detta.

Genom att genomföra projektet har vi säkerställt 
att redan godkända och etablerade produkter får 

Graf 4. Ingående och utgående balans för ärenden där 
Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller åter-
kallat produktgodkännanden av växtskyddsmedel åren 
2011–2015

fortsätta släppas ut och användas på marknaden 
även efter den 14 juni 2015. Insatsen har även lett 
till tydliga och harmoniserade användningsvillkor, 
vilket i sin tur bidragit till säkrare användning och 
effektivare tillsyn. Arbetet resulterade också i kvali-
tetshöjande åtgärder inom prövningsverksamheten 
som till exempel ökad kunskap om nya regler.

Växtskyddsmedelsärenden äldre än fem år
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Graf 5 och tabell 20 redovisar det antal öppna 
ärenden för växtskyddsmedel som är äldre än fem 
år, det vill säga inkomna till Kemikalieinspektio-
nen fram till och med 31 december 2010, och som 
vi ännu inte har avslutat, samt hur dessa fördelar 
sig på inkommet år för ansökan. 

Kemikalieinspektionen har de senaste åren haft 
ett särskilt fokus på att avsluta äldre ärenden. Att 
avsluta inkomna ärenden enligt EU-regler 91/414 
har även varit prioriterat utifrån särskilt utpekade 

Tabell 20. Antal öppna växtskyddsmedelsärenden 
inkomna före 2011.

Antal öppna 
ärenden den 
31 december 

2015

Antal öppna 
ärenden den 
31 december 

2014

Antal öppna 
ärenden den 
31 december 

2013

2005 0 0 1

2006 1 1 1

2007 1 1 3

2008 3 3 3

2009 1 5 6

2010 5 12 13

Summa 11 22 27
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Graf 5. Antal öppna växtskyddsmedelsärenden inkomna 
före år 2011 under åren 2013–2015
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finansiella villkor i regleringsbreven för 2013 och 
2014. För att visa att detta arbete har gett effekt 
redovisar vi därför även hur antalet öppna ärenden 
har minskat över tid mellan åren 2013 och 2015. 
Då det sedan 1 juni 2011 inte längre är möjligt att 
skicka in ansökningar om nya produktgodkännan-
de enligt EU-regler 91/414 fylls inte denna ärende-
kategori på med nya ärenden.

Antalet öppna tillståndsärenden för växtskydds-
medel som är äldre än fem år, det vill säga inkom-
na till Kemikalieinspektionen fram till och med 31 
december 2010, och som vi ännu inte har avslutat 
är 11 stycken. Detta är en halvering av antalet 
öppna ärenden äldre än fem år jämfört med 2014. 
Ungefär hälften av de ärenden som fortfarande är 
öppna inkom under 2010.

Alla äldre ärenden hanteras individuellt med 
syfte att snabbt nå fram till beslut. För vissa av de 
äldre ärendena enligt 91/414 har Kemikalieinspek-
tionen kommit överens med några berörda myndig-
heter inom norra zonen att dela på utvärderingsar-
betet. Detta betyder att vi fortfarande i några fall 
väntar på produktrapporter från andra utvärderan-
de länder innan vi kan fatta beslut i ärendet.

Handläggningstider för växtskyddsmedel
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Av tabell 21 framgår genomsnittliga handlägg-
ningstider för nyansökningar och övriga prövn-
ingsärenden av växtskyddsmedelsärenden som 
vi avslutat under 2015 med beslut om bifall eller 
avslag på ansökan. 

För vissa ärendetyper som avslutades under 2015 

Tabell 21. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för under år 2015 beslutade växtskyddsmedelsansökningar.

Antal fattade 
beslut (st)

Fastställd tidsgräns 
(månader)

Genomsnittlig  
handläggningstid

Variation i handläggningstid  
(min–max)

Nyansökningar enligt EU-regler 1107/2009

sverige är utvärderande land (zrMs) 4 12 31,3 18,0–53,9

sverige är berört medlemsland (cMs) 5 4 14,8 5,8–21,7

Ömsesidigt erkännande 2 4 9,7 8,9–10,1

Nyansökningar enligt EU-regler 91/414

nya godkännanden 3 – 42 15,3–60,5

övriga prövningsärenden

Utvidgat produktgodkännande för mindre an-
vändningsområde (UPMA) 7 12 24,8 10,4–41,2

dispenser 26 – 1 0,0–3,1

Parallellhandelstillstånd 10 1,5 0,7 0,0–2,1

villkorsändringar 111 – 16 0,1–47,9

Handläggningstider för ärenden som sökanden har dragit tillbaka eller som vi har avvisat redovisas inte.

är handläggningstiden alltför lång. Detta beror 
främst på att vi under en rad tidigare år inte kunnat 
avsluta ärenden i den takt de inkommit. Vi har 
dessutom behövt arbeta med våra äldsta ären-
den samt ärenden där ändringar i lagstiftningen 
medfört att vi behövt ompröva fattade beslut för att 
befintliga produkter ska få fortsätta säljas på den 
svenska marknaden. En annan orsak är de vänte-
tider som uppstår då vi behöver invänta produkt-
rapporter och beslut från ett annat utvärderande 
land innan handläggningen kan fortsätta i Sverige. 
För att komma till rätta med de orsaker som skapar 
de långa handläggningstiderna som vi har i vissa 
ärendekategorier arbetar vi med olika effektivise-
ringsåtgärder, se avsnitt Effektiviseringsåtgärder för 
prövningen av bekämpningsmedel.

För andra typer av ärenden har vi däremot 
minskat handläggningstiderna och är nu i balans. 
Till exempel är handläggningstiden för växtskydds-
medelsdispenser halverad jämfört med 2014.

Företagens kompletteringstid räknas bort  
när Sverige är utvärderande land
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

I de fall där Sverige är det utvärderande landet av 
en produktansökan ger växtskyddsmedelsförord-
ningen (EU) nr 1107/2009 möjlighet att räkna bort 
den tid som det sökande företaget använder för att 
komplettera sin ansökan från den totala handlägg-
ningstiden. Företagens maximala kompletteringstid 
är sex månader. Tabell 21 redovisar tidsgräns och 
genomsnittlig handläggningstid exklusive kom-
pletteringstiden för de ärenden som Sverige varit 
utvärderande land för.
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Under 2015 fattade vi beslut för fyra nyansökning-
ar enligt EU-regler 1107/2009 där Sverige har varit 
det utvärderande landet. Vi överskred tidsgränsen 
för alla fyra ansökningar. Den genomsnittliga 
handläggningstiden, exklusive de ansökande före-
tagens kompletteringstider, var för dessa ärenden 
31,3 månader. 

Kortare tidsfrist när Sverige inte är  
utvärderande land
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

För ärendetyper där Sverige är så kallat berört 
medlemsland (cMS) eller när det är frågan om öm-
sesidiga erkännanden ska Kemikalieinspektionen 
avvakta det rapporterande landets produktrapport 
och beslut innan vi kan börja handlägga ansökan 
hos oss. Det är även från det datum då beslut och 
produktrapport kommer in till Kemikalieinspek-
tionen som tidsgränsen gäller. För dessa ärenden 
gäller även att regelverken inte ger möjlighet att 
räkna bort det ansökande företagets komplette-
ringstid. Det beror på att dessa ansökningsförfa-
randen bygger på principen att ärendena ska vara 
kompletta och färdigutvärderade då beslutsunder-
lagen från det utvärderande landet inkommer till 

de andra berörda medlemsländerna. Det här är 
också anledningen till varför dessa ärenden har en 
kortare tidsfrist jämfört med ärenden där medlems-
landet ska göra en fullständig bedömning.

Vi har fattat fem beslut om nyansökningar där 
Sverige varit berört medlemsland (cMS). Tidsfristen 
har överskridits för alla fem ärendena och den 
genomsnittlig handläggningstid är 14,8 månader. 

Vi har fattat två beslut om nyansökningar 
genom ömsesidigt erkännande och den genomsnitt-
liga handläggningstiden på 9,7 månader för dessa 
ärende överskrider tidsfristen på fyra månader. 

Produktansökningar enligt äldre rätt
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Produktansökningar enligt äldre EU-regler 91/414 
omfattas inte av tidsfrister som regleras av EU-rätt. 
Den genomsnittliga handläggningstiden för de tre 
ärenden som avslutats under 2015 är 42,0 månader 
exklusive företagens kompletteringstid, respektive 
45,2 månader då kompletteringstiden inkluderas. 

Att avsluta äldre ärenden leder per definition 
till längre handläggningstider för dessa ärenden 
eftersom handläggningen av olika orsaker pågått 
under längre tid. Läs mer under avsnitt ”Växt-
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exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, mygg-
medel, råttbekämpningsmedel och båt bottenfärger.

Biocidförordningen (eU) nr 528/2012 ersatte den 
första september 2013 eU:s biociddirektiv 98/8/eg 
och därmed ändrades reglerna för hur prövningen av 
en ansökan om godkännanden av en biocidprodukt 
ska gå till. För produkter som höll på att utvärderas den 
första september 2013 gäller särskilda övergångsbe-
stämmelser.

Kemikalieinspektionen ska hantera ansökningarna 
om produktgodkännande enligt en eU- gemensam pro-
cedur med fasta tidsfrister för hur lång tid de inblanda-
de parterna har på sig för sin hantering. enligt förord-
ningen, liksom tidigare enligt direktivet, är det möjligt 
att ansöka om ett så kallat ömsesidigt erkännande av 
ett godkännande. det innebär att ett land behandlar 
ansökan och fattar ett beslut om godkännande, vilket 
sedan ligger till grund för beslutet om godkännande 
i  andra länder. Parterna är det ansökande företaget, 
Kemikalieinspektionen och andra medlemsländers 
kemikaliemyndigheter. samarbetet mellan länderna 

Bra att veta om biocidproduktärenden  

skyddsmedelsärenden äldre än fem år”. Hantering-
en av dessa äldre ärenden påverkar även handlägg-
ningstiderna för nyansökningar enligt nuvarande 
lagstiftning. Då det sedan 1 juni 2011 inte längre är 
möjligt att skicka in ansökningar om nya produkt-
godkännande enligt EU-regler 91/414 fylls dock inte 
denna ärendekategori på med nya ärenden.

Skyndsam hantering av  
växtskyddsmedelsdispenser
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Vi har fattat beslut för 26 dispenser för växt-
skyddsmedel och den genomsnittliga handlägg-
ningstiden på en månad visar att dispenserna har 
handlagts skyndsamt under året. 

Skyndsam handläggning av  
parallellhandelstillstånd
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

För parallellhandelstillstånd finns en tidsgräns på 
45 dagar (1,5 månader) från det att ansökan anses 
vara komplett och det är även från den tidpunkten 
som handläggningstiden är redovisad. Tio beslut 
har fattats för ansökan om parallellhandelstill-
stånd och dessa bedöms ha hanterats skyndsamt 
med en genomsnittlig handläggningstid på 0,7 
månader. Tidsgränsen har uppfyllts för nio av de 
tio ärendena. 

Utökat produktgodkännande för mindre  
användningsområde
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Kemikalieinspektionen bedömer att samma tids-
gränser ska gälla för ansökningar om utvidgat pro-
duktgodkännande för mindre användningsområde 
som för nyansökningar enligt EU-regler 1107/2009 
och där Sverige är det utvärderande landet, det vill 
säga 12 månader efter att kompletteringstiden räk-
nats bort. Företagens maximala kompletteringstid 
är sex månader.

Under året har vi fattat sju beslut om ansökningar 
om utökat produktgodkännande för mindre använd-
ningsområde. Den genomsnittliga handläggnings-
tiden för de sju besluten är 24,8 månader exklusive 
företagens kompletteringar, respektive 27,8 månader 
inklusive kompletteringstiden. Det är framför allt 
fyra av dessa ärenden som har mycket långa hand-
läggningstider (mellan 26,9 och 41,2 månader).

Biocidprodukter 
Beslut om biocidprodukter 2015 
Graf 6 visar antal beslut i prövningsärenden för 
biocidprodukter som Kemikalieinspektionen fattat 
under 2015. Grafen visar om besluten inneburit bi-
fall eller avslag på ansökan alternativt om ansökan 
har dragits tillbaka av sökanden eller om den har 
avvisats eller avskrivits. Till skillnad från tidigare 

bygger på arbetsdelning och myndigheterna är beroen-
de av varandra och företagens underlag för att kunna 
hålla de olika fastställda tidsfrister som finns.

nytt i biocidförordningen är möjligheten att ansöka 
om ett unionsgodkännande för en biocid produkt. 
Ansökan utvärderas då av ett medlemsland, men det 
är den europeiska kommissionen som fattar beslut om 
produktgodkännandet, vilket sedan gäller i hela eU 
utan att det krävs ömsesidigt erkännande. Parterna vid 
unionsgodkännande är det ansökande företaget, ett 
medlemslands kemikaliemyndighet, biocidprodukts-
kommittén vid den europeiska kemikaliemyndigheten 
echa och den europeiska kommissionen.

verksamma ämnen som godkänts för att få ingå i 
en biocidprodukt ska listas i en unionsförteckning. om 
det krävs ett godkännande för en biocidprodukt som 
innehåller verksamma ämnen som ännu inte godkänts 
på eU-nivå, ska ansökan om ett nytt eller förnyat god-
kännande för produkten göras enligt äldre nationella 
regler. detta är bara möjligt om de verksamma ämnena 
i produkten ingår i kommissionens arbetsprogram.
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år ingår nu beslut om tillbakadragna och avvisade 
ärenden i redovisningen av beslutade prövningsä-
renden.

Av tabell 22 framgår hur besluten är fördelade 
utifrån lagstiftning och om Sverige varit utvärde-
rande land eller inte för en produktansökan, samt 
den genomsnittliga kostnaden per ärendetyp för 
åren 2013–2015.

Antalet biocidproduktsbeslut ökar
Den totala summan beslut i biocidproduktsärenden 
under 2015 är högre än 2014 och 2013. Totalt har 
vi under 2015 fattat 127 beslut, fördelade på 96 

Tabell 22. Beslut i prövningsärenden biocidprodukter 2013–2015. (Antal avser fattade beslut under respektive år. Kostnader i tkr)

2015 2014 2013

Antal Kostnad
Kostnad/
ärende Antal Kostnad

Kostnad/
ärende Antal Kostnad

Kostnad/
ärende 

Beslut i nya produktgodkännanden

sverige är utvärderande land, 
eU-regler 528/2012 0 0 0 1 785 785 0 0 0

Ömsesidigt erkännande, eU-regler 
528/2012 9 426* 47* 11 1 036 94 24 1 753 73

Likadan	produkt,	EU-regler	
528/2012 9 ** – 0 0 0 0 0 0

sverige är utvärderande land, 
nationell rätt 11 1 674 152* 3 482 161 11 1 514 138

Summa 29 2 100 – 15 2 303 – 35 3 267 –

Beslut i förnyade produktgodkännanden

sverige är utvärderande land, 
eU-regler 528/2012 3 1 474 491 7 2 484 355 0 0 0

Ömsesidigt erkännande, eU-regler 
528/2012 5 81* 16* 10 890 89 2 224 112

sverige är utvärderande land, 
nationell rätt 1 0 0 0 0 0 5 655 131

Summa 9 1 555 – 17 3 374 – 7 879 –

Beslut i andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden

dispenser 13 207 16 14 426 30 10 – –

Övriga prövningsärenden*** 52 790 – 28 786 – 48 566 12

Ärenden där Kemikalieinspektionen 
anpassat, omprövat eller återkallat 
produktgodkännanden 24 64 – 10 41 – – – –

Summa 89 1 061 – 52 1 253 – 58 566 –

Total
127 

(98)****
4 716 – 84 6 930 – 100 4 712 –

För 2013 och 2014 ingår inte tillbakadragna och avvisade ärenden i antalet fattade beslut och kostnader.
* Kostnaderna för 2015 innehåller även ärenden som till stor del har avslutats utan prövning genom att sökanden dragit tillbaka sin ansökan eller att vi har avvisat den. dessa ärenden har 
därmed inneburit en lägre kostnad. styckekostnaden kan därför inte jämföras mellan åren 2013-2015.
**Kostnaden för denna ärendekategori är inkluderad i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden.
***Ansökningar om villkorsändringar, ytterligare namn och återkallande av produktgodkännanden. Kostnaden är totalkostnaden för allt arbete under året inom kategorin Övriga prövningsä-
renden. För 2013 ingår kostnaden för dispenser i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden.
****Under 2015 beslutades 98 biocidproduktsärenden exklusive de som dragits tillbaka eller avvisats (29 stycken). 

bifall och 2 avslag samt 29 ärenden som har dragits 
tillbaka eller avvisats. Jämfört med 2014 är detta 
en ökning med drygt en tredjedel (37 procent) av 
antalet beslut (98 beslut, exklusive tillbakadragna 
eller avvisade, under 2015 jämfört med 84 beslut 
2014).

14 nya biocidprodukter på marknaden
Av de totalt 29 beslut om nya produktgodkännan-
de av biocidprodukter som vi fattat under 2015 har 
14 inneburit att nya produkter kan sättas ut på den 
svenska marknaden, de övriga 15 besluten innebar 
att ansökan har dragits tillbaka av sökanden eller 
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av annan anledning avvisats. Av de godkända 
produkterna är åtta stycken träskyddsmedel, tre 
stycken insektsmedel och tre stycken mygg- och 
fästingmedel. Antal nya biocidprodukter på mark-
naden under 2014 var 15 stycken. Under 2014 var 
majoriteten av nya biocidprodukter medel för att 
kontrollera möss och råttor.

Beslut om ny produkttyp
En ny produkttyp enligt EU-regler 528/2012 heter 
likadan produkt. Detta produktgodkännande 
beviljas baserat på en produktutvärdering för en 
redan godkänd produkt, så kallad referensprodukt, 
men får ett eget registreringsnummer. Då produkt-
godkännandet ska innehålla samma bestämmelser 
och villkor som referensprodukten innebär detta en 
förenklad handläggning. Vi har under 2015 fattat 
nio beslut i denna ärendekategori. Någon jämförel-
se med föregående år finns inte då 2015 var första 
året som vi handlade denna produkttyp.

Förnyade produktgodkännanden
Under 2015 har vi hanterat nio ärenden om förnya-
de produktgodkännanden. För fyra av produkterna 
har vi fattat ett beslut om förlängt godkännande 
innan det gällande godkännandet löpt ut.

36 beslut om villkorsändringar bland övriga  
prövningsärenden
Förutom prövningarna om produktgodkännanden 
har vi också handlagt ett antal andra ansökningsä-
renden såsom villkorsändringar och anmälan om 
ytterligare namn. Dessa omnämns här som övriga 
prövningsärenden. Den största ärendegruppen 
inom övriga prövningsärenden är villkorsändringar 
med 36 fattade beslut under 2015. En villkorsänd-
ring kan till exempel betyda ändring av produktens 
användningsvillkor, sammansättning, förpack-
ningsvillkor, tillverkningsställe, innehavare eller 
produktnamn.

Dispenser
Kemikalieinspektionen kan i särskilda fall bevilja 
undantag från kravet på godkännande för biocid-
produkter, det vill säga bevilja en dispens. Dispens 
kan beviljas för att förebygga fara och för forsk-
ning och utveckling.

För biocidprodukter som regleras av EU:s 
biocidförordning kan vi bara utfärda en dispens 
om det är nödvändigt för att undvika fara för 
folkhälsa, djurs hälsa eller för miljön och om faran 
inte går att hantera på något annat sätt än med be-
kämpningsmedel. En sådan dispens kan vi initialt 
bara ge för en period på maximalt 180 dagar. Även 

för biocidprodukter som regleras enligt svenska 
regler kan vi ge dispens om det finns särskilda skäl, 
så som vid fara för hälsa och miljö.

Dispensen är alltid ett tidsbegränsat undantag 
från kravet på godkännande och kan inte användas 
för att ersätta ett godkännande. Av dispenserna för 
biocidprodukter under 2015 har hälften varit för 
att undvika fara och häften har varit för forskning 
och utveckling.

Stor variation i kostnad för olika ärenden
Vi har under perioden 2013-2015 fattat för få 
be slut enligt EU-regler 528/2012 för att kunna 
bedöma hur den genomsnittliga styckekostnaden 
för att pröva ansökningar enligt detta regelverk 
skiljer sig från prövningen enligt nationell rätt. Det 
framgår från både årets och tidigare års resultat 
att kostnaden för produktansökan där Sverige 
är det utvärderande landet är högre jämfört med 
om vi handlägger ömsesidiga erkännanden. Detta 
återspeglar det faktum att arbetsinsatsen är högre 
då vi ansvarar för produktutvärderingen.

Kostnaderna för 2015 innehåller även ärenden 
som till stor del har avslutats utan prövning genom 
att sökanden dragit tillbaka sin ansökan eller att 
vi har avvisat den. Dessa ärenden har därmed 
inneburit en lägre kostnad. Styckekostnaden kan 
därför inte jämföras mellan åren 2013-2015. Att 
det inte finns något kostnadsutfall för förnyade 
produktgodkännande enligt nationell rätt beror 
på att sökanden drog tillbaka sin ansökan innan 
vi påbörjat handläggningen. Faktorer som kan 
påverka kostnaden av ett ärende är bland annat 
riskbedömningens komplexitet samt om det sökan-
de företaget behöver komplettera och uppdatera 
ärendet på grund av att dokumentation saknas el-
ler är bristfällig. Utveckling av arbetssätt och effek-
tiviseringsåtgärder inom prövningsverksamheten 
påverkar kostnaderna så att de blir lägre. Variation 
i styckekostnad mellan enskilda ärenden påverkar i 
sin tur genomsnittskostnaderna per ärendetyp och 
skillnaden mellan åren.

Ärendebalanser för biocidproduktsärenden de 
senaste fem åren
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Antalet inkommande ärenden till Kemikaliein-
spektionen för olika år är beroende av företagens 
utvecklingsarbete av nya ämnen och produkter 
samt av hur EU-regler styr när olika produkttyper 
måste prövas i enlighet med lagstiftningen. Antalet 
inkommande ärenden om förnyade godkännanden 
påverkas även av innehavarens val om att förlänga 
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sitt produktgodkännande eller inte. Ju fler godkän-
da produkter som finns på den svenska marknaden 
desto fler inkommande ärenden om förnyade god-
kännanden och villkorsändringar kan vi förvänta 
oss vartefter företagen utvecklar sina produkter.

Utfallen för inkomna och avslutade ärenden 
hämtas från vårt diariesystem. Antalet avslutade 
ärenden för en given period är inte alltid identiskt 
med antalet fattade beslut under samma period. 
Det beror bland annat på att avslutsdatum inte 
alltid är i direkt anslutning till beslutsdatumet, 
då ett visst efterarbete behöver göras, till exempel 
beslut om dataskydd, innan ett ärende kan stängas 
i diariet. Ett beslut kan även i vissa fall omfatta 
mer än ett ärende.

Tabell 23 redovisar antalet inkomna och 
avslutade prövningsärenden för biocidproduk-
ter för åren 2011 till 2015. Ärenden kommer in 
till myndigheten under hela kalenderåret och vi 
påbörjar eller avslutar inte alltid prövningen av 
ärenden under samma år som de inkommer. Det 
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Graf 7. Ingående och utgående balanser per ärendetyp av biocidprodukter under åren 2011–2015
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finns därför en naturlig förskjutning av ärenden 
från ett kalenderår till ett annat. För att tydliggöra 
hur antalet avslutade ärenden under ett år förhåller 
sig till både mängden redan inneliggande ärenden 
på myndigheten och det antal nya ärenden som in-
kommer, redovisar vi även totalt antal ärenden som 
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Tabell 23. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för biocidprodukter under åren 2011–2015.

2015 2014 2013 2012 2011

Nya produktgodkännanden*

ingående balans 81 93 86 87 103

inkomna 48 21 55 52 35

Avslutade 49 33 48 53 51

Utgående balans 80 81 93 86 87

Förnyade produktgodkännanden**

ingående balans 47 58 31 35 62

inkomna 42 7 38 18 20

Avslutade 12 18 11 22 47

Utgående balans 77 47 58 31 35

Dispenser

ingående balans 4 8 13 19 11

inkomna 15 20 20 29 32

Avslutade 14 24 25 35 24

Utgående balans 5 4 8 13 19

övriga ärenden***

ingående balans 34 10 27 33 55

inkomna 106 87 30 50 51

Avslutade 98 63 47 56 73

Utgående balans 42 34 10 27 33

Total ingående balans 166 169 157 174 231

Totalt antal inkomna 211 135 143 149 138

Totalt antal avslutade 173 138 131 166 195

Total utgående balans 204 166 169 157 174

*innefattar alla typer av ärenden om att pröva ett godkännande för en produkt som är ny på den svenska marknaden oavsett lagstiftning och om sverige är 
utvärderande land eller inte.
**innefattar alla typer av ärenden om att pröva ett förnyat godkännande av ett befintligt produktgodkännande oavsett lagstiftning och om sverige är utvärderan-
de land eller inte.
***villkorsändringar, ytterligare namn och ansökningar om återkallade produktgodkännanden.

är öppna vid ett verksamhetsårs början, respektive 
slutet (ingående respektive utgående balans). Ären-
debalanserna åskådliggörs även i grafen 7.

God takt i att avsluta  
biocidproduktsärenden sedan 2011
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Som framgår av tabell 23 har vi i princip för varje 
år sedan 2011 hållit en god och jämn takt i att 
avsluta biocidproduktsärenden i förhållande till 
det antal som kommit in till myndigheten under 
respektive år. Ärendebalansen är i stort sett oför-
ändrad mellan åren 2012, 2013 och 2014.

Ökning i antalet avslutade ärenden för 2015
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Som redovisas i tabell 23 har vi under 2015 avslutat 
fler ärenden jämfört med åren 2012–2014. Jämfört 
med 2014 har vi i år avslutat 35 fler ärenden (vi 
avslutade 173 ärenden under 2015 jämfört med 138 
ärenden under 2014). Tabellen visar att Kemikalie-
inspektionen under 2015 har haft en god takt i att 
avsluta ärenden om nya produktgodkännanden, 
dispenser och övriga ärenden i förhållande till vad 
som kommit in under året. När det gäller förnyade 
produktgodkännanden är den utgående balansen 
högre vilket beror på att företagen i många fall 
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skickar in sina ansökningar i god tid innan det gäl-
lande godkännandet löper ut. Alla ansökningar om 
förnyade produktgodkännanden hanteras dock av 
oss i tid så att produkterna får fortsätta finnas på 
den svenska marknaden om de uppfyller gällande 
lagstiftning.

Den utgående balansen för 2015 har dock ökat 
med 23 procent jämfört med årets ingående balans. 
Detta beror dels på ökat antal inkommande ären-
den jämfört med tidigare år och dels på att hand-
läggningen av äldre ärenden och omprövningsären-
den av växtskyddsmedelsärenden hanteras.

Ökning av antalet inkomna  
biocidproduktsärenden 2015
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Från att det totala antalet inkomna biocidprodukts-
ärenden legat på cirka 140 stycken per år 2011 till 
2014 har det totala antalet ärenden ökat med 50 
procent under 2015 (211 stycken inkom under året). 
Detta innebär en 50 %-ig ökning av antalet ären-
den jämfört med vad vi prognosticerade i början av 
året. Den stora ökningen av inkommande ärenden 
beror på att fler och fler biocidprodukter kräver 
godkännanden enligt EU:s biocidförordning vilket 

Tabell 24. Antal startade och avslutade ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller återkallat 
produktgodkännanden av biocidprodukter under åren 2011–2015.

2015 2014 2013 2012 2011

ingående balans 18 6 35 9 20

startade 71 28 9 57 11

Avslutade 37 16 38 31 22

Utgående balans 52 18 6 35 9

Graf 8. Ingående och utgående balans för ärenden 
där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller 
återkallat produktgodkännanden av biocidprodukter åren 
2011–2015

gör att vi måste pröva fler produkter innan de kan 
sättas ut på den svenska marknaden.

Däremot ser vi en trend att antalet dispens-
ansökningar har minskat under de senaste fem 
åren. Anledningen till detta behöver vi analysera 
noggrannare men en trolig förklaring kan vara att 
behovet uppfylls av produkter som redan finns på 
marknaden. 

Variation i inkommande ärenden
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Förutom att det totala antalet inkommande biocid-
produktsärenden nu tenderar att öka så kan antalet 
inkommande ärenden variera stort från år till år 
både inom och mellan de olika ärendekategorierna. 

Vi omprövar och återkallar vissa beslut
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Förutom att handlägga ärenden som kommer in 
till Kemikalieinspektionen har vi under året behövt 
anpassa och ompröva tidigare beslut till nya regler 
och krav. Vi har även återkallat produktgodkän-
nanden på grund av att sökanden inte skickat in 
någon ansökan om förnyat godkännande. Tabell 
24 och graf 8 redovisar det antal biocidproduktsä-
renden som vi startat och avslutat under åren 2011 
till 2015, samt de in- och utgående balanserna för 
dessa ärenden för respektive år.

Som kan avläsas ur tabell 24 och graf 8 har det 
under 2015 varit en stor ökning i antalet biocidpro-
duktsärenden som Kemikalieinspektionen behövt 
starta jämfört med tidigare år. Det beror på att 
Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva 
godkännandetiden för flera ärenden i avvaktan 
på att de kan prövas i enlighet med biocidförord-
ningen, vilket vi inte kan göra förrän alla verk-
samma ämnen i produkten är godkända inom EU. 
Processen för ämnesutvärdering är dock försenad 
på EU-nivå. Därför gör vi nu denna omprövning 
för att undvika att det uppstår glapp i godkännan-
detiden beroende på faktorer som varken vi eller 
innehavaren av produktgodkännandets kan påver-
ka. Vi startade dessa ärenden sent på året 2015 och 
de kommer avslutas under 2016.
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Tabell 25. Antal öppna biocidproduktsärenden  
inkomna före 2011

2015 2014 2013

2008 1 1 1

2009 0 2 5

2010 1 4 6

Summa 2 7 12

Biocidproduktsärenden äldre än fem år
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Graf 9 och tabell 25 redovisar det antal öppna 
ärenden för biocidprodukter som är äldre än fem 
år, det vill säga inkomna till Kemikalieinspektio-
nen fram till och med 31 december 2010 och som 
vi ännu inte har avslutat, samt hur dessa fördelar 
sig på inkommet år för ansökan. 

Kemikalieinspektionen har de senaste åren haft 
ett särskilt fokus på att avsluta äldre ärenden. Att 
avsluta inkomna ärenden enligt nationell rätt har 

även varit prioriterat utifrån särskilt utpekade 
finansiella villkor i regleringsbreven för 2013. För 
att visa att detta arbete har gett effekt redovisar vi 
därför även hur antalet öppna ärenden har minskat 
över tid mellan åren 2013 och 2015. 

Antalet öppna tillståndsärenden för biocidpro-
dukter som är äldre än fem år, det vill säga inkom-
na till Kemikalieinspektionen fram till och med 31 
december 2010 och som vi ännu inte har avslutat, 
är två stycken. Dessa ansökningar har inkommit 
2008 respektive 2010. Dessa två ärenden har vi inte 
kunnat avsluta då vi i ena ärendet inväntat informa-
tion från utvärderingen av det verksamma ämnet. I 
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vi har en fortsatt skyndsam hantering av biocid-
produktsdispenser och villkorsändringar. 

Företagens kompletteringstid räknas bort  
när Sverige är utvärderande land
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

I de fall där Sverige är det utvärderande landet av 
en produktansökan ger biocidförordningen (EU) nr 
528/2012 möjlighet att räkna bort den tid som det 
sökande företaget använder för att komplettera sin 
ansökan från den totala handläggningstiden. Före-
tagens maximala kompletteringstid är sex månader. 

Under 2015 har vi inte fattat några beslut för ny-
ansökningar för biocidprodukter enligt EU-regler 
och där Sverige varit det utvärderande landet.

Kortare tidsfrist när Sverige inte är  
utvärderande land
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

För ömsesidiga erkännanden gäller att Kemika-
lieinspektionen ska avvakta det rapporterande 
landets produktrapport och beslut innan vi kan 
börja handlägga ansökan hos oss. Det är även från 
det datum då beslut och produktrapport kommer 
in till oss som den inom regelverket fastställda 
tidsgränsen gäller. För dessa ärenden gäller också 
att regelverken inte ger möjlighet att räkna bort 
det ansökande företagets kompletteringstid. Det 
beror på att detta ansökningsförfarande bygger 
på principen att ärendena ska vara kompletta och 
färdigutvärderade då beslutsunderlagen från det ut-
värderande landet inkommer till de andra berörda 
medlemsländerna. Det här är också anledningen 
till varför dessa ärenden har en kortare tidsfrist 

Tabell 26. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för under 2015 beslutade biocidproduktsansökningar

Antal fattade beslut (st)
Fastställd tidsgräns 

(månader)
Genomsnittlig  

handläggningstid

Variation i  
handläggningstid  

(min–max)

Nyansökningar enligt EU-regler 528/2012

sverige är utvärderande land 0 12 – –

Ömsesidigt erkännande 5 4 10,3 4,7–19,9

Likadan	produkt 6 2 6,1 1,6–12,5

Nyansökningar enligt nationell rätt

sverige är utvärderande land 3 – 30,3 24,3–42,2

övriga prövningsärenden

dispenser 10 – 1 0,1–5,5

villkorsändringar 34 * 3 1,5–14,3

Anmälan om ytterligare namn 11 – 1,4 0,3–7,4

Handläggningstider för ärenden som sökanden har dragit tillbaka eller som vi har avvisat redovisas inte.
* olika tidsfrister beroende på typ av villkorsändring och lagstiftning.

det andra ärendet har vi i stor utsträckning tillmö-
tesgått det ansökande företagets önskemål om tid 
för att komplettera underlagen till sin ansökan.

Handläggningstider för biocidprodukter
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Genomsnittliga handläggningstider för nyansök-
ningar och övriga prövningsärenden av biocidpro-
duktsärenden som vi avslutade under 2015 med 
beslut om bifall eller avslag på ansökan framgår av 
tabell 26. 

För vissa ärendetyper som avslutades under 
2015 är handläggningstiden alltför lång. Detta 
beror till del på att vi under tidigare år inte kunnat 
avsluta ärenden i den takt de inkommit. Vi har 
dessutom behövt arbeta med våra äldsta ärenden 
samt ärenden där ändringar i lagstiftningen med-
fört att vi behövt ompröva fattade beslut för att 
befintliga produkter ska få fortsätta säljas på den 
svenska marknaden. En annan orsak är de vänteti-
der som uppstår då vi behöver invänta produktrap-
porter och beslut från ett annat utvärderande land 
innan handläggningen kan fortsätta i Sverige. För 
att komma till rätta med de orsaker som skapar 
de långa handläggningstiderna som vi har i vissa 
ärendekategorier arbetar vi med olika effektivise-
ringsåtgärder, se avsnitt Effektiviseringsåtgärder 
för prövningen av bekämpningsmedel.

För andra typer av ärenden har vi däremot 
minskat handläggningstiderna och är nu i balans. 
Jämfört med 2014 är till exempel den genom-
snittliga handläggningstiden för anmälningar om 
ytterligare namn minskad med 2,8 månader och 
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jämfört med ärenden där medlemslandet ska göra 
en fullständig bedömning.

Vi har fattat fem beslut om nyansökningar 
genom ömsesidigt erkännande och den genomsnitt-
liga handläggningstiden på 10,3 månader för dessa 
ärenden överskrider den fastställda tidsgränsen på 
fyra månader som EU-reglerna anger. 

Produktansökningar enligt nationell rätt
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Produktansökningar enligt nationell rätt omfattas 
inte av tidsfrister som regleras av EU-rätt. Tre be-
slut har fattats för nyansökningar enligt nationell 
rätt och den genomsnittliga handläggningstiden 
exklusive företagens kompletteringstid är 30,3 må-
nader. Inklusive företagets kompletteringstid är den 
genomsnittliga handläggningstiden 32,9 månader. 

Att avsluta äldre ärenden leder per definition till 
längre handläggningstider för dessa ärenden efter-
som handläggningen av olika orsaker pågått under 
längre tid. Läs mer under avsnitt Biocidproduktsä-
renden äldre än fem år. Hanteringen av dessa äldre 
ärenden påverkar även handläggningstiderna för 
nyansökningar enligt nuvarande lagstiftning. 

Fortsatt skyndsam hantering av  
biocidproduktsdispenser
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Vi har fattat beslut för 10 dispenser och den 
genomsnittliga handläggningstiden på en månad 
visar att dispenserna har handlagts skyndsamt 
under året.

Fortsatt skyndsam handläggning av villkors-
ändringar och anmälningar om ytterligare namn
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Även merparten av villkorsändringar och anmäl-
ningar om ytterligare namn har vi hanterat relativt 
skyndsamt under 2015. Den genomsnittliga 
hand läggningstiden för villkorsändringar är tre 
månader och för anmälningar om ytterligare namn 
är den 1,4 månader. 

Kostnader och intäkter 
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

I redovisningen ingår kostnader och intäkter för:

• handläggning av produktansökningar och be-
kämpningsmedelsdispenser

• operativ tillsyn av bekämpningsmedel

• att hålla register över godkända bekämpnings-
medel

• att ta ut ansöknings- och årsavgifter 

• att ge råd, stöd, information och upplysning till 
bekämpningsmedelsföretag. 

I redovisningen ingår också de kostnader för den 
nationella prövningen som Jordbruksverket och 
Livsmedelsverket har.

I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för 
2013 införde regeringen en särskild anslagspost 
(anslagspost 2) för nationell prövning och tillsyn av 
bekämpningsmedel. Regeringen beslutade samma 
år om en ny avgiftsförordning i syfte att åstadkom-
ma full kostnadstäckning för den bruttoredovisade 
avgiftsverksamheten avseende bekämpningsmedel. 
Nya bestämmelser för avgifter för bekämpnings-
medel trädde ikraft vid olika tillfällen under 2013. 
Både ansöknings- och årsavgifter har därefter 
höjts. Den avgiftsfinansierade verksamheten har 
delats upp i resultatområden enligt regleringsbre-
vets återrapporteringskrav och i dialog med Miljö- 
och energidepartementet.

Vi redovisar, liksom tidigare, kostnader och 
intäkter mot inkomsttitel som omfattar hela den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Balans mellan 
kostnader och intäkter kan i dagsläget inte förvän-
tas inom respektive resultatområde och inte heller 
för ett enskilt budgetår. Orsaken till detta är att 
avgiftsintäkterna inte är periodiserade. Ledtiderna 
för prövningsärenden kan överstiga 12 månader, 
bland annat beroende på när ansökan kommer in 
till myndigheten, vilket innebär att intäkter och 
kostnader för enskilda ärenden inte alltid redovi-
sas på samma budgetår. Avgiftsmodellen innebär 
att intäkter från årsavgifter (resultatområde 3, 4 
och delvis 5) används för att täcka upp kostnader 
för prövning av ärenden (resultatområde 1, 2, 
5–9). 

Tabell 27 redovisar de totala kostnaderna för att 
handlägga ärenden och bedriva tillsyn av bekämp-
ningsmedel under 2015. Tabellen redovisar även 
avgiftsintäkterna, det vill säga under året inbetalda 
ansöknings- och årsavgifter för bekämpningsmedel.

från 41 länder
har deltagit i vårt internationella utbildningsprogram för  
att stödja utvecklingen av institutioner och lagstiftning.

175 personer
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Tabell 27. Kostnader för prövning och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter 2015, uppdelat per resultat-
område (kostnader och intäkter i tkr)

Kostnader 2015 Intäkter 2015
Avgiftsintäkternas 

andel 2015

1. Ärenden med riskbedömning, växtskyddsmedel 20 876 9 098 –

2. Ärenden med riskbedömning, biocidprodukter 9 633 4 681 –

3. Tillsyn, information och register, växtskyddsmedel 3 404 18 962 –

4. Tillsyn, information och register, biocidprodukter 7 795 10 500 –

5. Ärenden med avgifter som inte är kostnadstäckande 2 303 488 –

6. Övriga ärenden, växtskyddsmedel 1 872 1 341 –

7. Övriga ärenden, biocidprodukter 816 693 –

8. Ärenden äldre rätt (direktiv 91/414) inkomna före 14 juni 
2011, växtskyddsmedel 2 337 0 –

9. Ärenden nationell rätt inkomna före 1 september 2013, 
biocidprodukter 794 -700 –

Summa kostnader och intäkter för avgiftsfinansierad 
verksamhet för prövning och tillsyn 49 830 45 062 90

Summa kostnader för icke avgiftsfinansierad verksamhet 
prövning 12 175 – –

Total summa kostnader anslagspost 2 62 005 – –

Totalt sett var de inbetalda intäkterna 45 062 tkr 
inom anslagspost 2 under 2015. Detta är en ökning 
med 1 772 tkr jämfört med 2014. Det är i huvud-
sak ansökningsavgifterna för biocidprodukter som 
står för denna ökning eftersom fler ansökningar 
inkommit. Intäkterna avseende årsavgifterna 
(resultatområde 3, 4 och delvis 5) är i princip oför-
ändrade jämfört med 2014. 

För 2015 är summan av intäkterna 90 procent 
i förhållande till summan av kostnaderna för den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Motsvarande 
utfall för 2014 var 80 procent. Detta indikerar en 
bättre balans mellan kostnader och intäkter.

Det negativa utfallet på inkomsterna för resulta-
tområde 9 beror på att vi under 2015 har åter-
betalat en del avgifter som inkommit tidigare år, 
samtidigt som det från och med 1 september inte 
längre kommer in några nya ansökningsavgifter på 
detta resultatområde.

De största kostnaderna inom den avgiftsfinan-
sierade verksamheten inom anslagspost 2 under 
2015 återfinns i resultatområde 1 och 2. Inom 
dessa två resultatområden ingår kostnaderna för 
handläggning av ärenden enligt främst EU-regler 
1107/2009 och 528/2012, det vill säga de nya 
förordningarna inom bekämpningsmedelsområdet. 
Under året har handläggning pågått för cirka 65 
olika ärenden om nya eller förnyade produktgod-

kännande inom dessa resultatområden. Att notera 
är att variationen i arbetsinsats mellan ärenden är 
stor under ett år. Detta beror på hur mycket av en 
ansökan vi handlägger under innevarande år, hur 
mycket som eventuellt handlades under föregående 
år och vilken handläggning av ett påbörjat ärende 
vi behöver göra nästkommande budgetår.

Vi har under 2015 avslutat ett större antal 
inkomna ärenden enligt EU-regler 91/414 jämfört 
med tidigare år. Däremot har kostnaderna inom 
resultatområde 8 minskat. Detta betyder bland 
annat att vi har en effektivare hantering av dessa 
ärenden. 

Även avseende resultatområde 9 så har kostna-
den för prövning minskat i förhållande till tidigare 
år. Orsaken till den lägre kostnaden beror till 
övervägande del på att vi inte har lika många äldre 
biocidproduktsärenden kvar att hantera.

Inom ramen för anslagspost 2 utförs också arbe-
te i anslutning till prövning av bekämpningsmedel, 
till exempel harmoniseringsarbete i samarbete med 
andra medlemsländer i EU och utvecklingsarbete 
vid Kemikalieinspektionen för att införliva nya reg-
ler. Syftet med detta arbete är att uppnå kvalitet, 
effektivitet och en konsekvent riskbedömning av 
ärenden. Denna verksamhet redovisar vi inte mot 
inkomsttitel. Inom den icke-avgiftsfinansierade 
verksamheten ryms även kostnaden för arbete när 
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vi till exempel behöver anpassa tidigare fattade 
beslut till nya regler och krav eller ompröva beslut 
då vi identifierat nya risker. Kostnaden för den 
icke-avgiftsfinansierade verksamheten inom till-
ståndsprövningen var 12 175 tkr under 2015. Mot-
svarande kostnad var 8 473 tkr under 2014 och 
5 070 tkr under 2013. Den höga kostnaden kan i 
huvudsak förklaras av det omfattande arbetet som 
utförts med att ompröva 279 växtskyddsmedelsbe-
slut som avser de krav som finns inom växtskydds-
medelsförordningen och CLP-förordningen.

Effektiviseringsåtgärder för prövningen av  
bekämpningsmedel
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig 
kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning 
av att myndighetens handläggningstider i ärenden 
rörande ansökningar om produktgodkännanden av 
bekämpningsmedel och ärenden rörande ansök-
ningar om utvidgning av produktgodkännanden 
för mindre användningsområden har varit alltför 
långa.

Vi är väl medvetna om nödvändigheten att 
komma till rätta med orsakerna till de ärendeba-
lanser som byggts upp och som skapar de långa 
handläggningstider som vi nu har i vissa ärendeka-
tegorier. Därför har detta arbete högsta prioritet 
även i vår planering för 2016 års verksamhet. Vår 
bedömning är att vi har kommit en god bit på väg 
och att gjorda effektiviseringsåtgärder börjar få 
effekt. Vi kan nu i år se att vi i vår prövningsverk-
samhet både beslutar och avslutar fler ärenden 
jämfört med 2014. 

• Kemikalieinspektionen gjorde en övergripande 
omorganisation som trädde ikraft den första 
juni 2013 där bland annat en särskild avdelning 
bildades med fokus på prövning av bekämp-
ningsmedelsärenden. Sedan 2014 och framåt 
har fokus i organisationen lagts på att utveckla 
en flödeseffektiv ärendehandläggning genom 
fortsatt optimering av processer, stödsystem, 
arbetssätt och riskbedömningsmetodik, samt 
på att tydliggöra roller och ansvar. Detta arbete 
innefattar en rad aktiviteter och utvecklingsin-
satser i syfte att åstadkomma ett effektivare 
ärendeflöde, skapa en jämnare arbetsbelastning 
och en bättre arbetsmiljö.

• Under året har vi ytterligare tydliggjort 
planering, prioritering och uppföljning av 
tillståndsprövningen. Syftet är att med god 
framförhållning tydliggöra de förändringar i 

lagstiftning och annat som påverkar inflödet av 
ärenden av olika typer och kategorier. Detta gör 
verksamheten mer förberedd och vi kan arbeta 
proaktivt för att anpassa arbetssätt, ärendegrup-
per och kompetensbehov.

• Vi har vidareutvecklat vårt IT-baserade verk-
samhetsstöd Kompassen (tidigare ”Ärende-
kompassen”) som används för planering och 
uppföljning av ärendehanteringen så att vi med 
systemet ska kunna se samtliga ärenden som 
ska hanteras inom tillståndsverksamheten, 
möjliggöra en förenklad rutin kring fakturering 
av ansökningsavgifterna samt kunna förbättra 
uppföljningsrapporterna.

• Att utveckla kommunikationen med bransch 
och de sökande företagen har också varit ett 
prioriterat område 2015. Vi har regelbundna 
dialoger med berörda branschorganisationer 
och företag. Under året har vi på vår webb-
plats publicerat en tydligare beskrivning av 
handläggningsprocessen, ”Så hanterar vi din 
ansökan”. Denna text beskriver hur vi hanterar 
de ansökningar som vi får om godkännande 
av växtskyddsmedel och biocidprodukter. På 
Kemikalieinspektionens nya webbplats, som 
lanserades under 2015, har vi utvecklat texterna 
om bekämpningsmedel för att tydliggöra till-
lämpningen av gällande regler. För att underlät-
ta för sökande företag har vi också utvecklat de 
guider för ansökan om bekämpningsmedel som 
finns på vår webbplats. Vi har även i samråd 
med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, tagit 
fram en vägledning för ansökan om dispenser 
för växtskyddsmedel som finns publicerad på 
vår webbplats.

• Arbetet med att utveckla och implementera 
förslaget på mer rationella miljöriskbedöm-
ningar för växtskyddsmedelsansökningar, som 
vi påbörjade under 2014, har fortsatt. Syftet 
är att fatta beslut på ett enklare och tydligare 
underlag i prövningen av ärenden. Vi har samlat 
riskdata från godkända bekämpningsmedel i 
en databas för att lättare kunna jämföra nya 
ansökningar med redan godkända produkter. 
Detta utgör grunden för vilka riskområden som 
vi behöver granska i ansökan. Under 2015 har vi 
arbetat med målbilden för produktprövningen 
där ett helhetsperspektiv på riskminskning och 
riskhantering och utvecklad samverkan med 
andra myndigheter är ett viktigt komplement till 
effektiviseringarna av produktprövningen. En 
extern referensgrupp som består av branschor-
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ganisationer, företag och andra myndigheter har 
bildats för att förankra arbetet med rationellare 
miljöriskbedömningar även utanför Kemikalie-
inspektionen.

• Representanter från Kemikalieinspektionen 
har besökt Chemicals Regulation Directorate 
i Storbritannien samt Miljöstyrelsen i Dan-
mark för kunskapsutbyte som avser planering, 
uppföljning och ärendehantering. På Kemika-
lieinspektionen har det också varit ett uppfölj-
ningsmöte med Ctbg (College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), 
vilka vi besökte i Nederländerna under 2014. 
Utvärderingen av de olika besöken som vi nu 
har gjort med behöriga myndigheter för växt-
skyddsmedelsförordningen och biocidförord-
ningen i andra EU-länder under 2014 och 2015 
har sammanfattats i den interna rapporteringen/
sammanställningen Rapport Benchmarkingresor 
i EU PM 20150918. Det finns en stor samsyn 
mellan länderna avseende vikten av att ha tidiga 
kontakter med sökande företag innan de lämnar 
in sin ansökan så att ansökan redan från början 
blir komplett. Det finns också en stor samsyn 
när det gäller att ha god kommunikation med 
sökanden genom ansökningsprocessen för att 
informera om ärendets status. Det är också av 
vikt att behovet av eventuella kompletteringar 
till ett ärenden kan avgöras tidigt i den initiala 
hanteringen av ärendet. Erfarenheterna från de 
andra medlemsländerna tar vi nu om hand när 
vi utvecklar arbetssätten inom tillståndspröv-
ningen på Kemikalieinspektionen.

Harmonisering av prövningen inom EU
ÅTERRAPPoRTERING BEKÄMPNINGSMEDEL

Kemikalieinspektionen deltar i möten och arbets-
grupper på EU-nivå med syfte att harmonisera och 
effektivisera arbetet med tillståndsprövning av 
både växtskyddsmedel och biocidprodukter mellan 
medlemsländerna.

• När det gäller växtskyddsmedel var Kemika-
lieinspektionen under 2015 ordförande för 
styrgruppen för arbetet inom EU:s norra zon, 
vilken bland annat har till uppgift att koordi-
nera tillståndsprövningen i zonen och utse rap-
porterande medlemsland (zRMS) för att pröva 
ansökningar. I styrgruppen samordnas även 
harmoniserande verksamhet och uppdatering 
av gemensamma vägledningsdokument. Det har 
varit sju telefonmöten i styrgruppen samt en 
tre dagar lång workshop i Stockholm. Kemika-

lieinspektionen var värd för workshopens två 
första dagar då fokus låg på att öka samarbetet 
och graden av harmonisering inom alla kompe-
tensområden för att klara de nya tidsfristerna 
för förnyade produktgodkännanden som börjar 
gälla under 2016. Den tredje dagen anordnade 
industrin ett möte med styrgruppen för vidare 
diskussioner kring implementeringen av de nya 
tidsfristerna och hur ökad grad av harmonise-
rade ansökningar kan bidra till att tidsfristerna 
kan hållas.

• Under året har Kemikalieinspektionen anord-
nat ytterligare en workshop tillsammans med 
tyska och franska myndigheter. På workshopen, 
som hölls i Berlin, närvarade 13 medlemsstater. 
Medlemsstaterna diskuterade bland annat hur 
den ökade komplexiteten i miljöriskbedömning-
arna gör att vi faktiskt frångår en ökad grad av 
harmonisering och om det finns alternativ till 
nuvarande arbetssätt.

• För att initiera diskussioner kring en alterna-
tiv metodik gällande miljöriskbedömningen 
av växtskyddsmedel har Kemikalieinspektio-
nen dessutom haft en presentation på SETAC 
(Society for Environmental Toxicology and 
Chemistry). SETAC är ett forum där diskussion 
kring vetenskapliga metoder kan föras mellan 
forskare, myndigheter och företag.

• Vi har under året deltagit i fyra telefonmöten 
och en workshop gällande fortsatt harmoni-
sering av hälso- och miljöriskbedömningen 
av växtskyddsmedel inom norra zonen och 
uppdatering av tillhörande vägledningsdoku-
ment. Dessa möten har bland annat resulterat 
i samordning som avser riskbedömningar och 
en tydlig samsyn hur ska lösa vissa komplexa 
frågor. Vi har också deltagit i två arbetsgrupper 
för revidering av produktrapportsmallarna för 
växtskyddsmedel. Dessa är nu klara att tas i 
bruk från årsskiftet 2015/2016.

• Vi har också aktivt deltagit i expertgruppen 
Post Approval Issues, vars syfte är att omsätta 
lagstiftningen till ett samordnat och effektivt 
arbetssätt inom EU för att bedöma växtskydds-
medel genom att ta initiativ till och utveckla 
vägledningsdokument. Expertgruppen har hållit 
fyra möten under 2015.

• Vi har deltagit i sex möten i samordningsgrup-
pen för biocider. Ordförande för samordnings-
gruppen är en av gruppens medlemmar, och 
väljs även av gruppen. Under 2014 och första 
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halvåret av 2015 har Kemikalieinspektionens 
representant varit ordförande (mandatperioden 
är 1,5 år). Huvudsyftet med gruppen är att 
granska frågor som uppkommer kring huruvida 
en biocidprodukt uppfyller villkoren eller inte 
i samband med ansökningar om ömsesidiga 
erkännanden. För att harmonisera bedömningen 
av biocidprodukter inom EU ska medlemslän-
derna försöka enas om vilka åtgärder som ska 
vidtas för att produkter ska kunna ömsesidigt 
erkännas med lika villkor. Utöver ärendespeci-
fika frågor har gruppen bland annat diskuterat 
olika typer av procedurer för produktgodkän-
nanden för att underlätta harmoniseringen inom 
EU, till exempel mallar för beslut och villkor, 
godkännandetider samt sätt att hantera jämfö-
rande bedömning.

• Kemikalieinspektionen har också under 2015 
deltagit i ytterligare en workshop (den första 
var 2014) med företag, behöriga myndigheter 
och kommissionen angående hur begreppet 
biocidproduktfamiljer ska användas i praktiken 
vid prövning av ansökningsärenden. Begreppet 
biocidproduktfamilj regleras i den nya biocid-
förordningen och har införts för att förenkla 
riskbedömningen av biocidprodukter

En sammantagen bedömning är att vi genom vårt 
arbete i olika arbetsgrupper är med och påskyn-
dar harmoniseringen av tillståndsprövningen av 
växtskyddsmedel och biocidprodukter inom EU. 
En ökad harmonisering ska inte enbart innebära 
en ökad effektivitet utan också att de beslut som 
fattas i tillståndsärenden ska ge ett avsett skydd för 
hälsa och miljö.

Tabell 28. Antal prövade dispensansökningar för allmänkemikalier 2013–2015 (kostnad i tkr)

2015 2014 2013
Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Ansökningar om dispens för kvicksilver 30 495 9 252 47 472

Ansökningar om dispens för trikloretylen/
metylenklorid 20 313 46 410 15 150

Ansökningar om dispens från tillståndskrav 
för särskilt farliga produkter 3 69 – – – –

Ansökningar om kadmium i gödselmedel 1 17 – – – –

Summa 54 894 55 662 62 622

Graf 10. Prövade dispensansökningar för allmänkemikalier 
år 2015

Pröva dispenser för allmänkemikalier
Kemikalieinspektionen kan i enskilda fall ge dis-
pens för hantering av vissa förbjudna allmänkemi-
kalier. Under 2015 söktes framför allt dispenser för 
att få använda kvicksilver inom till exempel forsk-
ning eller för att få använda något av de klorerade 
lösningsmedlen trikloretylen och metylenklorid 
inom olika typer av industriverksamheter.

Graf 10 visar det antal prövade dispensansök-
ningar för allmänkemikalier som Kemikalieinspek-
tionen har fattat beslut om under 2015 fördelat på 
om besluten inneburit bifall eller avslag på ansökan 
alternativt om ansökan har dragits tillbaka av 
sökanden eller av någon annan anledning har av-
visats eller avskrivits. Totalt har vi fattat 54 beslut, 
fördelade på 39 bifall, 2 avslag och 13 ärenden som 
har dragits tillbaka eller avvisats.

Tabell 28 redovisar årets utfall i förhållande till 
2013 och 2014 samt den totala kostnaden för att 
pröva dessa ärenden.
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Dispenser för kvicksilver
Av totalt 30 avslutade ärenden under 2015 om 
dispens från förbudet mot kvicksilver och mot 
varor som innehåller kvicksilver har Kemikaliein-
spektionen helt eller delvis beviljat 24 ansökningar 
om dispens. Orsaken till att ansökningar delvis 
beviljas är oftast att dispenserna får en kortare 
giltighetstid eller en mindre mängd än vad ansökan 
avsåg. Sex av dessa bifall/delvis bifall rörde utförsel 
av kvicksilver och varor innehållande kvicksilver, 
13 avsåg användning inom olika forskningsprojekt 
och 5 beviljades för analysändamål.

Fem ärenden avskrevs på grund av att sökan-
den antingen återkallade sin ansökan eller att det 
under handläggningen framkom att dispens inte 
behövdes för den sökta användningen. Vidare har 
en dispensansökan avslagits under 2015. Ansökan 
gällde framvisning av kvicksilver i undervisnings-
syfte för att demonstrera kvicksilvrets egenskaper. 
Vi bedömde att dispensskäl saknades då det finns 
alternativa undervisningsmetoder som inte kräver 
en fysisk framvisning av kvicksilver. 

Dispenser för metylenklorid och trikloretylen
Totalt har tolv ärenden om dispens för att använda 
metylenklorid och åtta ärenden för att använda 
trikloretylen avslutats under året. Av dessa har tio 
ansökningar helt eller delvis beviljats för metyl-
enklorid och fem ansökningar helt eller delvis 
beviljats för trikloretylen. Orsaken till att ansök-
ningar delvis beviljas är oftast att dispenserna får 
en kortare giltighetstid eller en mindre mängd än 
vad ansökan avsåg. Sex av dessa bifall/delvis bifall 
avsåg användning som lösningsmedel och fem 
avsåg användning för avfettning inom olika typer 
av industrier. Två dispenser beviljades vidare för 
användning i utrustning för säkerhetskontroller, 
en dispens beviljades för användning i lim och en 
dispens beviljades för hantering av lösningar där 
metylenklorid ingår som en förorening.

Två ansökningar för metylenklorid och tre 
ansökningar för trikloretylen avskrevs på grund av 
att sökanden återkallade sin ansökan eller att det 
under handläggningen framkom att dispens inte 
behövdes för den sökta användningen.

Kostnaderna för prövningen av dessa dispenser 
har ökat något under de senaste åren, vilket beror 
på den kvalitetsökning som vi har infört för detta 
prövningsförfarande. Se även dispensprövningens 
utveckling.

Dispenser från tillståndskrav för särskilt  
farliga produkter
Tre ärenden som gäller dispens från tillstånds-

krav för särskilt farliga produkter har avslutats 
under 2015. Ansökningarna rörde produkter 
som innehåller lacknaftor för vilka tillståndskrav 
uppkom i samband med att de fick en strängare 
klassificering då CLP-förordningen började gälla 
fullt ut den första juni 2015. Vi avskrev dock 
dispensansökningarna efter att ett tidsbegränsat 
undantag från tillståndskraven för dessa lacknaftor 
infördes genom en ändringsföreskrift (2015:3) till 
KIFS 2008:2.

Dispenser för kadmium i gödselmedel
Ett ärende som gäller dispens från förbudet att inte 
få sälja eller överlåta gödselmedel som innehåller 
högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor 
har avslutats under 2015. Förbudet gäller bara de 
gödselmedel med tulltaxenummer enligt vad som 
framgår i Förordning (1998:944). Dispensansökan 
avslogs då vi bedömde att det inte förelåg särskilda 
skäl att bevilja denna ansökan.

Dispensprövningens effekter
Flera aspekter av dispensprövningen för allmänke-
mikalier bidrar till en säkrare användning och att 
utvecklingen går mot att användningen fasas ut. 
Sökande företag som vill ha dispens för använd-
ning av metylenklorid eller trikloretylen behöver 
redogöra för tillgängliga alternativ och varför 
dessa inte kan lösa företagets behov. Sökande för 
användning av kvicksilver behöver förutom en 
alternativredogörelse även kunna styrka att deras 
användning tillgodoser ett väsentligt allmänt 
behov. För att bli beviljad dispens gäller också både 
för användning av kvicksilver och för användning 
av metylenklorid och trikloretylen att sökande 
kan visa att hanteringen sker på ett sätt som inte 
medför oacceptabla risker för människa och miljö. 
Detta görs genom att dokumentation i form av 
riskbedömningar, interna rutiner, mätningar och 
liknande skickas in för att ge en sammantagen bild 
av hur företagets hantering ser ut.

Då dispens normalt sett inte beviljas för mer än 
två år i taget så kan ovanstående dispensgrunder 
kontinuerligt ses över för en viss användning. Detta 
innebär till exempel att vi kan se om sökande 
företag arbetar fortlöpande med att hitta alter-
nativ. Vi kan också ställa vissa krav i våra beslut, 
till exempel att fler alternativ behöver testas eller 
att exponeringsmätningar behöver utföras innan 
dispens söks för en ny period. Om vi anser att det 
råder osäkerheter kring företagets hantering ur häl-
so-och miljösynpunkt kan vi förena besluten med 
villkor i form av till exempel krav på användning 
av skyddsutrustning.
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Dispensprövningens utveckling
Kostnaderna för prövningen av dispenser har 
ökat något under de senaste åren, vilket beror på 
den kvalitetsökning som vi har infört för detta 
prövningsförfarande. Syftet har varit att anpassa 
prövningen till att bättre uppfylla de lagkrav som 
ställs på dispensgivning. Till exempel ställs nu 
högre krav på de underlag och den dokumentation 
som det ansökande företaget ska skicka in och vill-
koren för dessa dispenser har skärpts. Under 2015 
har nya ansökningsblanketter tagits fram för att 
motsvara dessa förändringar och underlätta för sö-
kande företag genom att förtydliga vilken informa-
tion som de behöver skicka in. Vi har också tagit 
fram rutiner för handläggningen för att underlätta 
harmoniseringen av dispensprövningen.

Upplysa och utbilda 
Ny webbplats utifrån användarnas behov
I november publicerade Kemikalieinspektionen en 
ny webbplats, där vi utgått från användarnas be-
hov. Både när det gäller innehåll och teknik ska det 
vara enkelt att hitta och förstå informationen. Vi 
har strävat efter att förenkla texterna ur ett klar-
språksperspektiv och grupperat och anpassat infor-
mation för företag, inspektörer och konsumenter. 
Särskilda guider ska underlätta för företagen. Vi 
har också publicerat en uppdaterad version av den 
webbaserade prioriteringsguiden PRIO.

Under 2015 hade vi cirka 539 000 besök och 
drygt 1,5 miljoner sidvisningar på webbplatsen. 
Ett genomsnittligt besök varade i cirka tre minuter. 
Mest besökta innehållskategorier var klassificering 
och märkning, kemikalieförordningen Reach, be-
kämpningsmedel, produktregistret och kemikalier 
i vardagen. Andelen besök med mobila enheter var 
cirka 20 procent.

Tabell 29. Besök på webbplatsen 2013–2015

2015 2014 2013

Antal besök 539 000 519 000 471 000

Tabell 30. Kemikalieinspektionens nyhetsbrev 
2013–2015

2015 2014 2013

Antal nyhetsbrev

svenskt 4 6 11

engelskt 3 6 11

Antal prenumerationer

svenskt 5 181 5 077 4 858

engelskt 610 581 542

Av tabell 30 framgår att antalet publicerade ny-
hetsbrev sjönk under 2015 jämfört med 2014 och 
2013. Publiceringen av nyhetsbrev sjönk till förmån 
för fler publicerade pressmeddelanden och ett mer 
strategiskt mediearbete. 

Ökat stöd till konsumenter
Kemikalieinspektionen har tillsammans med 13 
andra myndigheter deltagit i Konsumentverkets 
arbete med den nya konsumentupplysningstjänsten 
Hallå konsument som lanserades den 31 mars. 
Vi samverkar med Hallå konsument för att bland 
annat göra det lättare för konsumenter att ta del 
av vår information och för att öka kunskapen om 
farliga kemiska ämnen i varor. Hallå konsument 
svarar direkt på frågor av enklare karaktär om 
kemikalier i vardagen, med hjälp av de webbsidor 
på Hallå Konsument som vi har lämnat underlag 
till. 31 frågor om kemikalier i vardagen hänvisade 
Hallå konsument vidare till oss. 

Under 2015 var 824 unika besökare inne på de 
sidor på Hallå konsument som berör vårt verksam-
hetsområde, vilket totalt innebar 1 722 sidvisning-
ar. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga in ny 
information och uppdatera våra sidor på hallåkon-
sument.se samt länka till vår egen webbplats med 
mer heltäckande och fördjupad information på 
området farliga kemikalier i varor. 

I ett samarbete med Konsumentverket, Livsmed-
elsverket, Pensionsmyndigheten och Naturvårds-
verket tog vi fram målgruppsanpassad information 
till småbarnsföräldrar i magasinet Hallå förälder. 
Magasinet har spridits i 140 000 exemplar, bland 
annat till landets alla barnavårdscentraler, i sam-
band med lanseringen av Hallå konsument. Hallå 
förälder fick en finalplats i Sveriges äldsta heltäck-
ande kommunikationstävling, Svenska publish-
ing-priset.

Efter ett utskick till samtliga förskolor, barn-
avårdscentraler, mödravårdscentraler och bibliotek 
har 108 439 exemplar av vår broschyr Kemikalier 

Under året fick vi 

10 665 
nyanmälda produkter i produktregistret.
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i barns vardag spridits i landet. Det innebär en 
tredubbling av antalet beställda broschyrer under 
2015 jämfört med året innan. Under året har vi 
också påbörjat en mer omfattande revidering av 
broschyren. I det arbetet samarbetar vi med Livs-
medelsverket och Läkemedelsverket.

Kemikalieinspektionen har bidragit till Initiati-
vet Hållbara Havs arbete för en hållbar utveckling 
för Östersjön. Ett arbete som under 2015 hade 
fortsatt fokus på kemikaliefrågorna och vad man 
som konsument kan göra. 

Vi deltog under Almedalsveckan i olika semi-
narier. Tre av dem; om kemikalier, läkemedel och 
plaster, genomfördes inom ramen för vårt samar-
bete med Initiativet Hållbara hav. Vi deltog också 
i seminarier arrangerade av andra inom ramen för 
våra frågor, bland annat upphandlingskrav inom 
förskolan, poly- och perfluorerade alkylsubstanser 
(PFAS) och andra kemikalier i dricksvatten samt 
kemikalier i byggbranschen.

Tabell 31. Broschyren Kemikalier i barns vardag

2015 2014 2013

Antal beställda 
broschyrer 108 439 32 724 15 163

Tabell 32. Publikationer

Antal producerade 2015 2014 2013

rapport 10 7 8

PM 8 3 8

Tillsyns-PM 5 3 6

Kemikalieinspektionens 
egenproducerade statistik 3 2 2

Summa 25 15 24

Medier
Kemikalieinspektionen har under året samman-
lagt nämnts 2 244 gånger i svenska medier, enligt 
mediebevakningstjänsten Retriever. Vår verksam-
het har uppmärksammats såväl i riks- och lokalme-
dier i Sverige som i internationella branschmedier. 
Vi har genomfört flera proaktiva medieinsatser, 
som resulterat i mediegenomslag både för tillsyns-
projekt i Sverige och för vårt arbete med kemikalie-
frågor på EU-nivå.

Två exempel på nyheter från Kemikalieinspek-
tionen som fått bred medieuppmärksamhet är våra 
tillsynsprojekt om bristerna när det gäller märk-
ning av bilvårdsprodukter och biocidbehandlade 
varor. Ett EU-beslut om att införa omfattande 
begränsningar av det giftiga ämnet nonylfenole-
toxilat i textilier har också uppmärksammats i 
nyhetsmedier, liksom ett förslag om att föra upp 
tre nya ämnen på EU:s kandidatlista över särskilt 
farliga ämnen.

Upplysningstjänsten  
Fråga Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen informerar företag om nya 
och gällande regler. Avsikten är att bidra till att 
berörda företag blir upplysta om vilka regler som 
gäller och hur de berörs av dessa. Detta för att göra 
det enklare för företag att göra rätt och fatta med-
vetna beslut med avseende på kemikalier. Arbetet 
ska bidra till att minska risker för hälsa och miljö.

Figur 7. En effektkedja av upplysningsverksamheten
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2 337
företag ingår i vårt produktregister.
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Tabell 33. Antal besvarade frågor i upplysningstjänsten 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

Besvarade frågor – Allmänkemikalier 4 890 5 224 3 003 4 652 1 351 3 052

inom sju dagar (%) 92% – – – – –

Besvarade frågor – Biocider 939 1 342 1 277 1 897 119 1 283

inom sju dagar (%) 90% – – – – –

Besvarade frågor - växtskyddsmedel 283 556 543 1 183 154 814

inom sju dagar (%) 65% – – – – –

Summa 6 112 7 122 4 823 7 732 1 624 5 149

Sedan ett år tillbaka har Kemikalieinspektionen en 
upplysningstjänst kallad Fråga Kemikalieinspektio-
nen. Upplysningen hanterar frågor skriftligt via ett 
webbformulär. Det går också att ringa och ställa 
frågor varje vardag.

Enligt EU-förordningarna om Reach, CLP och 
biocider har Sverige krav på sig att tillhanda hålla 
nationella stöd- och informationstjänster, så kall-
lade Helpdesk. EU-förordningarna säger att med-
lemsländer ska ge råd till berörda parter om deras 
ansvar och skyldigheter enligt förordningarna. 
Upplysningstjänsten Fråga Kemikalieinspektionen 
är vår lösning att tillhandahålla detta stöd. 

Av tabell 33 framgår att antalet frågor 2015 
uppgår till cirka 6 000 stycken. Det är en ökning 
med drygt 1 000 frågor från föregående år. En 
möjlig förklaring till ökningen är att det har blivit 
lättare att hitta hur man kan ställa en fråga i och 
med den nya tjänsten Fråga Kemikalieinspektionen 
som lanserades i december år 2014.

Vårt mål är att svara på minst 90 procent av 
frågorna inom sju dagar. Beräknat på alla frågor 
har vi under året nått detta mål. Svarstiden har va-
rit något svårare att hålla för växtskyddsmedel då 
antal frågor fördubblades under juni och augusti.

Om vi jämför nedlagd tid för att svara på en 
fråga mellan de tre senaste åren har vi i genomsnitt 
minskat tiden från närmare tre timmar per fråga år 
2013 till ca en timme år 2015. Detta sammanfaller 
med att vi stegvis skapat en samlad hantering av 
frågor till myndigheten via en upplysningstjänst. 
Vi har idag bättre förutsättningar för att svara 

Tabell 34. Antal timmar i genomsnitt för att besvara en 
fråga i upplysningstjänsten

2015 2014 2013

Tid per fråga 1,1 1,5 2,9

snabbare, tydligare och med högre kvalité än innan 
vi hade en samlad upplysningstjänst.

Av de drygt 6 000 frågor som inkommit under 
året har de flesta, 80 procent, varit kopplade till 
allmänkemikalier. Därefter var den näst största 
andelen frågor, 15 procent, kopplade till biocidreg-
ler. Frågor kopplade till växtskyddsmedel stod för 
resterande 5 procent. Jämfört med föregående år 
har antalet frågor om allmänkemikalier ökat från 
cirka 3 000 till närmare 5 000 stycken. Ökningen 
hänger troligen samman med att vi fortsätter samla 
inkommande frågor. Biocidfrågorna har minskat 
något, från cirka 1 300 till cirka 900 stycken. Frå-
gor om växtskyddsmedel har minskat från drygt 
500 till knappt 300 stycken. Minskningen beror 
på att frågor kopplade till pågående ärenden samt 
kommenteringar av vägledningsdokument tidigare 
har inkommit till upplysningstjänsten men nu istäl-
let hanteras direkt av berörd verksamhet.

Det är främst företag som ställer frågor till 
upplysningstjänsten men uppskattningsvis är var 
femte fråga ställd av en enskild medborgare. En 
typisk fråga från företag handlar om hur man ska 
göra för att följa gällande regler kopplat till sin 
verksamhet. Om frågeställaren är en konsument 
handlar frågan ofta om det kan finnas farliga äm-
nen i till exempel en viss typ av leksak, elektronik 
eller andra varor som vi konsumerar. Konsumen-
terna undrar också hur man kan få reda på vilka 
kemikalier som finns i varor och om de är farliga.

Variationen i antal frågor under året samman-
faller med semester- och arbetsperioder. Vi får 
färre frågor i juli och runt årsskiftet. Vi kan se en 
liknande variation mellan månaderna under 2014. 
Under 2015 ser vi en tydlig ökning av frågor i juni. 
Ökningen kan ha att göra med de nya reglerna för 
klassificering och märkning för blandningar som 
trädde i kraft i juni 2015.
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Graf 11. Antal frågor som har inkommit år 2015Seminarier och utbildningar
Som framgår av tabell 35 har vi under året utökat 
stödet betydligt till näringslivet i form av möten, 
seminarier och skriftliga insatser jämfört med 
tidigare år.

Seminarier om nya krav  
för klassificering och märkning
Kemikalieinspektionen har under året genomfört 
flera olika typer av insatser för att stödja närings-
livet med information kring de regler de har att 
följa. Under våren genomförde vi fem seminarium 
på olika platser i Sverige för att informera om nya 
krav för klassificering och märkning av blandning-
ar av kemikalier från den första juni 2015. De nya 
reglerna innebär att många företag måste märka 
produkter som säljs på EU-marknaden med ny 
information. På en skala från ett till fem där fem är 
högsta betyg har vi fått i genomsnitt drygt fyra vid 
utvärderingar av genomförda seminarier.

Seminarieserie om exponeringsscenarier
Under hösten genomförde vi en seminarieserie om 
så kallade exponeringsscenarier som är ett krav 
enligt Reach-förordningen. Man kan säga att ex-
poneringsscenarier innebär ett utökat säkerhetsda-
tablad med praktiska råd om säker användning för 
varje ämne och ska beskriva nödvändiga åtgärder 
för risk- och avfallshantering. Vi har genomfört 
tre seminarier med tillhörande workshops på olika 
ställen i Sverige. Vi har i genomsnitt fått mellan 
betyg fyra och fem vid utvärdering av genomförda 
seminarier.

Tabell 35. Stöd till näringslivet i form av möten, seminarier eller utbildningar år 2013–2015 (kostnad i tkr)

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

seminarier m.m. om växtskyddsmedel 2 6 7 412 10 376

skriftliga insatser om växtskyddsmedel 4 641 – 63 – –

seminarier m.m. om biocidprodukter 4 118 6 36 6 1 366

skriftliga insatser om biocidprodukter 5 1 107 – 300 – –

seminarier m.m. om allmänkemikalier 19 1 071 9 372 10 573

skriftliga insatser om allmänkemikalier 9 1 644 - 670 – –

seminarier m.m. om produktregler – 7 – – – –

skriftliga insatser om produktregler 2 544 – – – –

Summa 45 5 138 22 1 853 26 2 315

Vi har utbildat länsstyrelser
Vi har sedan förra året ansvar för utbildning av 
distributörer av växtskyddsmedel. Vi har utbildat 
utbildare vid länsstyrelserna som i sin tur har fått 
ansvar för att erbjuda utbildningar till distributörer 
av växtskyddsmedel. 

Vi har föreläst i olika sammanhang
Under året har Kemikalieinspektionen fått många 
förfrågningar om att delta som föreläsare i olika 
sammanhang. Vi har bland annat deltagit på olika 
konsultföretags kundträffar, branschorganisatio-
ners medlemsträffar och myndighetsarrangemang. 
Några som vi kan nämna är att vi deltog vid Mark-
nadskontrollrådets dag kallad Varor utan faror. 
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Vi pratade om Reach-förordningen och elektro-
nikregler vid något kallat ”Compliance Night” i 
ÅF:s regi. Vi deltog i ett samverkansmöte mellan 
Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedels-
verket för att klara ut hur olika regler hänger sam-
man. Tillsammans med några andra myndigheter 
deltog vi vid branschorganisationen IKEM:s årliga 
Kemikaliedagar för att prata om främst Reach-för-
ordningen och CLP-förordningen. 

Vi har också deltagit på ett seminarium hos 
kemisk-tekniska leverantörförbundet, KTF, om 
biocidprodukter.

Arbete med Kemikalieinspektionens webbplats
Under året har vi lagt betydande resurser på arbete 
med texter om regler till den nya webben. Det har 
inneburit både att strukturera och målanpassa 
texterna samt att uppdatera texter om gällande 
regler. Vi har ännu inte hunnit se effekterna av 
detta arbete under 2015 då den nya webbplatsen 
lanserades i slutet av året.

Nya och uppdaterade faktablad
Vi har under året även arbetat vidare med fak-
tablad, både att uppdatera befintliga och att vid 

behov ta fram nya. Det har till exempel lett till ett 
nytt faktablad om exponeringsscenarier samt ett 
uppdaterat faktablad om Reach-förordningen och 
kemikalier i varor samt faktablad om leksaker.

Brevutskick till biocidföretag
I september infördes nya krav för leverantörer av 
biocidprodukter. Vi har via brevutskick informerat 
berörda företag som tillverkar eller importerar 
biocidprodukter om de nya kraven.

Ny broschyr till företag
Vi har under året påbörjat ett arbete som inriktar 
sig till målgruppen nystartade företag. Vi ser ett 
behov av att göra specifika insatser till företag som 
är små, nya eller av andra skäl inte har kännedom 
om kemikalieregler. En första insats under året 
har varit att ta fram en broschyr för att informera 
företag om och hur de berörs av kemikalielagstift-
ningen och locka till att söka mer information.

Annan regeltillämpning 
Hantera överklaganden och klagomål

Utöver de sakområden som angetts i tabell 36 
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Tabell 36. Mark- och miljödomstolens beslut i överklagade ärenden 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015
Bekämp-

ningsmedel
övriga 

dispenser
Miljösank-
tionsavgift

Kemikalie-
avgift Totalt antal Kostnad

Avslag 3 0 0 0 3 –

Avvisande eller avskrivande 1 1 2 2 6 –

Bifall (helt eller delvis) 1 0 0 0 1 –

Upphävande Kemi:s beslut och  
återförvisande till ny prövning 0 0 0 0 0 –

Totalt antal domar 5 1 2 2 10 498

2014
Bekämp-

ningsmedel
övriga 

dispenser
Miljösank-
tionsavgift

Kemikalie-
avgift Totalt antal Kostnad

Avslag 4 1 12 1 18 –

Avvisande eller avskrivande 0 1 1 0 2 –

Bifall (helt eller delvis) 1 0 0 0 1 –

Upphävande Kemi:s beslut och  
återförvisande till ny prövning 0 0 0 0 0 –

Totalt antal domar 5 2 13 1 21 186

2013
Bekämp-

ningsmedel
övriga 

dispenser
Miljösank-
tionsavgift

Kemikalie-
avgift Totalt antal Kostnad

Avslag 1 0 6 0 7 –

Avvisande eller avskrivande 0 0 0 0 0 –

Bifall (helt eller delvis) 0 0 0 0 0 –

Upphävande Kemi:s beslut och  
återförvisande till ny prövning 0 0 0 0 0 –

Totalt antal domar 1 0 6 0 7 128

handlägger Kemikalieinspektionen även andra 
typer av överklaganden. Dessa kan vara överkla-
ganden i ärenden som rör utlämnande av allmän 
handling eller överklaganden i personalärenden.

Totalt har Mark- och miljödomstolen under 
2015 avgjort tio mål som haft Kemikalieinspek-
tionen som part. Av dessa rör fem mål bekämp-
ningsmedel, två miljösanktionsavgifter kopplade 
till produktregistret, två frågor om provtagning 
vid tillsyn samt en fråga om klagorätt i ärende om 
allmänkemikaliedispenser. I totalt sex av dessa 
mål har domstolen avslagit överklagandet, det vill 
säga gått på Kemikalieinspektionens linje. Av störst 
juridiskt intresse torde vara de båda mål som rörde 
anstånd att tillhandahålla och använda biocidpro-
dukter. Domstolen slog i dessa fast vad Kemikalie-
inspektionen anfört i fråga om när anståndsregeln 

i artikel 52 i EU:s biocidproduktförordning kan 
anses tillämplig. Ett ärende har återförvisats till 
Kemikalieinspektionen, ett mål avskrevs och i ett 
tredje mål avvisades klagandens talan. I det sista av 
de aktuella målen upphävdes ett av Kemikaliein-
spektionen utfärdat föreläggande efter att klagan-
den hade fullgjort de åtgärder som förelagts.

Kemikalieinspektionen tog under året emot fem 
anmälningar till Justitiekanslern rörande myndig-
hetens handläggningstider för att utfärda tillstånd 
för växtskyddsmedel och biocidprodukter. Vi har 
bemött dessa anmälningar i remissvar till Justitie-
kanslern. Justitiekanslerns yttrande i dessa, samt i 
tre ärenden från 2014, kom under första halvåret 
2015. I yttrandet riktades det allvarlig kritik mot 
den långsamma handläggningen av ifrågavarande 
ärenden.
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Tabell 37. Exportanmälningar av farliga ämnen 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

exportanmälningar 97 305 83 209 88 264

Kemikalieinspektionen är nationell myndighet 
för Rotterdamkonventionen om förhandsgodkän-
nande vid internationell handel med vissa farliga 
kemikalier. Vi har under året handlagt 97 export-
anmälningar av farlig kemikalier från Sverige till 
andra länder. Vi har dessutom rapporterat till 

kommissionen vilka volymer som exporterats från 
Sverige och vilka som är importörer i respektive 
importland. Antalet handlagda anmälningar samt 
kostnaderna för dessa har stigit något jämfört med 
tidigare år.

Exportanmälningar av farliga ämnen
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Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik
Kemikalieinspektionen inspekterar företag som tillverkar, importerar och för in kemiska produkter, 
varor och bekämpningsmedel. Syftet med vår tillsynsverksamhet är att minska spridning av farliga 
kemikalier som kan orsaka skada för människor och miljö. Vi samarbetar om tillsynsfrågor inom 
EU och vägleder kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn. I Kemikalieinspektionens 
produkt och bekämpningsmedelsregister ska alla de kemiska produkter och biologiska medel som 
produceras,	importeras	och	sprids	på	den	svenska	marknaden	finnas	registrerade.	Informationen	
används internt på myndigheten för att ta fram statistik om kemikalieanvändningen och i arbetet 
med att utveckla regler. Tillsynsverksamheten använder registren som en viktig källa när det gäller 
urval av företag och information om produkter. Uppgifterna från registren är en del av Sveriges 
officiella	kemikaliestatistik.

Förvalta register och producera statistik 
Produktregistret

Kemikalieinspektionens produktregister sam-
lar  information om vilka företag som tillverkar, 
importerar, för in, förpackar och/eller överlåter 
kemiska produkter i Sverige. Om kvantiteten 
överstiger 1 000 kg ska företaget betala en avgift. 

Figur 8. Förvaltning och användning av produktregistret

Avgifterna ska finansiera bland annat tillsyn och 
stöd till företag.

Företagen ska registrera sina kemiska pro-
dukter, dess innehåll, användningsområden och 
försäljningsvolymer.

Denna information ger en tydlig bild av de na-
tionella kemikalieflödena och ligger till grund för 

- Yrkesmässiga tillverkare av kemiska produkter
- Företag som byter namn på kemiska produkter
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det interna arbetet med regelutveckling, statistiska 
analyser och tillsyn. Informationen kan även begä-
ras ut genom externa uttag och kan då användas 
inom forskning och som underlag för miljöpoli-
tiska beslut av andra myndigheter. Informationen 
har därmed stort värde för såväl svenska som 
EU-myndigheter, forskningsinstitutioner, samhälls-
planering och för de analyser som är nödvändiga i 
arbetet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Tabell 38. Förvaltning av produktregistret 2013–2015 
(kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal företag 2 337 2 240 2 230

Andel företag som  
registrerar produkter  
via e-anmälan 57% 42% 30%

Antal nyanmälda produkter 10 665 9 836 11 250

Antal externa uttag från 
register 45 49 38

Kostnad för uttag  
från registret 1 017 888 970

Total kostnad för förvalt-
ning av produktregistret 11 390 11 471 10 102

En central kvalitetsaspekt på uppgifterna i produk-
tregistret är att alla berörda företag och deras pro-
dukter är registrerade. De registrerade produkterna 
ska ha fullständiga sammansättningsuppgifter och 
vara korrekt märkta för att de ska kunna betrak-
tas som kompletta. Under 2015 har vi fortsatt det 
långsiktiga arbetet med att underlätta för företagen 
att fullfölja skyldigheten att anmäla och uppda-
tera sina uppgifter. Vi har fokuserat på att få fler 
företag att ansluta sig till produktregistrets e-an-
mälan eftersom det är ett effektivt sätt att hantera 
uppgifter för både företagen och Kemikalieinspek-
tionen. Vi har informerat företagen om e-anmälan 
och hur de ska rapportera sina uppgifter. Vi har 
gjort det via presentationsmöten i storstadslänen, 
direktutskick och erbjudit företag en möjlighet att 
ställa frågor per telefon. Under året har vi infört 
möjligheten att kunna logga in med mobilt bankID 
för att ytterligare underlätta för företagen. Sedan 
vi påbörjade insatserna under 2012 har elektro-
niskt lämnade uppgifter till produktregistret ökat 
med 35 procent (graf 12). Mer än hälften av denna 
ökning har skett under 2015. Vi kan konstatera 
att antal produkter som är kompletta har fortsatt 
att öka under 2015 i takt med att den elektroniska 
rapporteringen ökat.

Graf 12. Förvaltning av produktregistret 2013–2015

Produktregister finns även i våra nordiska grann-
länder. Under året har vi fortsatt att samverka 
inom Nordiska produktregistergruppen, NPG, 
för att lära av varandra och hur vi utvecklar våra 
elektroniska produktanmälningssystem. Vi har i 
samverkan gjort en uppgradering och därmed ökat 
användarvänligheten i den nordiska kemikaliedata-
basen SPIN. Databasen används vid prioritering av 
regelutveckling i såväl Sverige, Norden och EU.

Vidare har frågor om registrering av nanopar-
tiklar diskuterats inom NPG, vilket har givit Kemi-
kalieinspektionen bra underlag till vårt regerings-
uppdrag om ett framtida svenskt nanoregister.

Bekämpningsmedelsregistret
Bekämpningsmedelsregistret, som finns tillgängligt 
på Kemikalieinspektionens webbplats, innehåller 
alla de bekämpningsmedel som är, eller tidigare 
har varit, godkända i Sverige. Totalt i Sverige finns 
i dagsläget 673 godkända bekämpningsmedel, 
se avsnitt Pröva ansökningar och dispenser för 
bekämpningsmedel.

Uppgifterna i bekämpningsmedelsregistret 
uppdateras varje dygn med de beslut i prövningsä-
renden om bekämpningsmedel som vi har fattat 
under dagen. Med hjälp av databasen kan vi visa 
exakt vilka villkor som beslutades vid varje enskilt 
beslutstillfälle samt vilka beslut som relaterar till 
varandra.

Att kunna tillhandahålla tydlig, fullständig och 
kontinuerligt uppdaterad information om vilka 
verksamma ämnen produkterna innehåller, på vil-
ket sätt de får användas, om produktens godkän-
nande gäller eller om det har upphört, är till nytta 
inte bara för Kemikalieinspektionens egen verk-
samhet inom tillståndsprövning, tillsynsarbete och 
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produktion av årsavgifts- och statistikuppgifter, 
utan även för företag, andra myndigheter och kom-
muner, till exempel för den kommunala tillsynen, 
samt för organisationer som arbetar inom bekämp-
ningsmedelsområdet, liksom för allmänheten.

Under 2015 har vi gjort flertalet förbättringar i 
bekämpningsmedelsregistret enligt nedan.

Förtydligad presentation av uppgifterna
Presentationen av uppgifterna har gjorts tydligare 
i syfte att förbättra överblicken och öka förståelsen 
för uppgifterna. För samtliga växtskyddsmedel är 
registret också kompletterat med företagens förslag 
till märkning av produkterna. Alla godkända växt-
skyddsmedel har också fått mer överskådliga och 
tydliga beslutsbilagor där användningsområdena är 
konsekvent och tydligt uppställda. Nya möjligheter 
till utskrifter från registret har lagts till samt bättre 
sökmöjligheter för bland annat utvidgade produkt-
godkännanden för mindre användningsområden 
(UPMA).

Visning av framtida beslut
Vi kan nu också i bekämpningsmedelsregistret visa 
beslut som ännu inte har hunnit träda i kraft, så 
kallade framtida beslut. Ett annat exempel på extra 
intressanta framtida beslut är beviljade nöddispen-
ser inom växtskyddsområdet. Nöddispenser har 
kort gällandeperiod och är anpassade till odlings-
säsongen, så information i förväg om vad som är 
på gång är mycket viktig. Med tillgängliggörandet 
av våra framtida beslut hoppas vi kunna underlätta 
planering och framförhållning för de som använder 
bekämpningsmedel på ett enklare sätt.

Bra betyg från Food and Veterinary Office
Food and Veterinary Office inom den Europeiska 
kommissionen har efter inspektion av medlemslän-
dernas kontroll växtskyddsmedel lyft fram Sverige 
och bekämpningsmedelsregistret på Kemikalie-

inspektionen som ”best practice” när det gäller 
publik information om bekämpningsmedelsbeslut.

Producera statistik
Kemikalieinspektionen är officiell statistikmyndig-
het. Uppgifter från produktregistret och bekämp-
ningsmedelsregistret används som underlag för 
både den egna och den officiella statistiken. De 
officiella statistikuppgifterna används även för 
statistikframställning på EU-nivå.

Kemikalieinspektionen ingår i Rådet för officiell 
statistik. Rådet verkar för samordning och samver-
kan mellan Sveriges statistikmyndigheter.
Under året har vi tagit fram ett antal statistiska 
produkter och analyser för att ge underlag till 
arbetet med en giftfri miljö och för att sprida 
information om kemikalieanvändningen. Över-
blicksstatistik, flödesanalyser, statistik av försålda 
kvantiteter av bekämpningsmedel är några exempel 
på statistiska produkter som vi har tagit fram 
under året.

Överblicksstatistiken beskriver var kemikalier 
förekommer och hur de används i samhället. Ge-
nom överblicken kan vi följa upp vidtagna åtgärder 
och observera förändringar i användningen av 
produktgrupper, branschers inköp av kemikalier, 
faroprofiler för kemikalier och användning av de 
mest använda ämnena. Överblicksstatistiken består 
sammanlagt av 24 tabeller som har uppdaterats 
under året.

Flödesanalyserna ger fakta om ämnen och 
ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, 
fysikaliska data och användningsmönster i Sverige. 
Flödesanalyserna finns i en databas som totalt 
innehåller 1 068 flödesscheman för 258 ämnen. Vi 
har valt ut ämnena dels utifrån bestämda uppda-
teringsintervall, men också med hänsyn till ämnen 
som är aktuella i regeringsuppdrag eller i interna 
utredningar. Förfrågningar kommer även från ex-
terna intressenter som forskare, andra myndigheter 

Tabell 39. Framtagna statistiska produkter 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad

officiell statistik – överblickstabeller 24 – 24 – 24 –

Officiell	statistik	–	flödesanalyser 33 – 20 – 12 –

officiell statistik – försålda kvantitet av 
bekämpningsmedel 1 798 1 967 1 861

Kortstatistik 0 – 0 – 50 –

Totalt 58 1 266 45 1 398 87 1 321
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och journalister. Under året uppdaterade vi de 33 
mest efterfrågade ämnena till exempel cyklosilox-
aner, parabener, klorparaffiner, nonylfenol och 
nonylfenoletoxilat. Detta är en ökning med 42 
procent jämfört med 2014.

I samarbete med Statistiska centralbyrån produ-
cerar vi årligen statistik av försålda kvantiteter av 
bekämpningsmedel i Sverige. Under 2015 publice-
rade vi statistiken Försålda kvantiter av bekämp
ningsmedel 2014 (finns på vår webbplats och som 
tryckt publikation med artikelnummer 511 167) och 
statistiken Växtskyddsmedel i jordbruket, beräk
nat antal heltardoser 2014 (finns publicerad på 
statistiska centralbyråns webbplats scb.se). Vi har 
lämnat motsvarande statistikuppgifter till Eurostat 
enligt EU-gemensamma krav. Statistiken visade 
att 10 497 ton kemiska bekämpningsmedel såldes 
i Sverige under 2014, vilket är en ökning på 1 291 
ton jämfört med året 2013. Övervägande delen, 
drygt 75 procent, gick till industrin, i förstahand 
för tryck-och vakuumimpregnering av virke.

ÅTERRAPPoRTERING ANVÄNDNING BEKÄMPNINGSMEDEL

Förutom den årliga statistiken ska Sverige rappor-
tera statistik om jordbrukets användning av be-
kämpningsmedel var femte år, enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009. 
Statistiska Centralbyrån har på vårt uppdrag 
rapporterat till Eurostat i slutet av december 2015. 

Vi har under året även producerat egen statistik 
och analyser som finns tillgängliga på webbplatsen, 
exempelvis databasen KemI-stat som ger fri till-
gång för allmänheten att ta fram information om 
kemiska produkter på den svenska marknaden.

Utöva operativ tillsyn
Kemikalieinspektionens tillsynsuppdrag omfattar 
kemiska produkter, kemikalier i varor och be-
kämpningsmedel.

Vi kontrollerar att företag följer de lagar och 
regler som finns inom Kemikalieinspektionens till-

synsområde, ser till att eventuella brister åtgärdas 
och tillhandahåller information som underlättar 
för företagen att tolka och följa reglerna. Regelver-
ket består i stor utsträckning av olika EU-förord-
ningar.

I tillsynen kontrollerar vi följande:

• att produkter och varor som släpps ut på den 
svenska marknaden inte innehåller förbjudna 
ämnen

• att kemiska produkter är korrekt anmälda till 
produktregistret och att bekämpningsmedel är 
godkända

• att bekämpningsmedel och andra kemiska 
produkter är rätt klassificerade och att informa-
tionskraven i form av märkning och säkerhets-
datablad är uppfyllda

• att företag fullgör sin informationsskyldighet till 
sina kunder.

Våra strategier tar hänsyn till att företag ska verka 
på samma villkor i förhållande till regelverket. Vi 
arbetar aktivt med seminarier och dialoger med 
företagen för att bidra till ökad kunskap och bättre 
efterlevnad av reglerna. Se avsnitten Seminarier 
och utbildningar samt Branschdialoger. Genom att 
följa ny forskning, framväxt av nya produktseg-
ment, inkommande tips och signaler från andra 
myndigheter hittar vi branscher eller produktseg-
ment med svag regelefterlevnad och låg kännedom 
om kemikalielagstiftningen. I vissa fall behöver vi 
då rikta tillsynsinsatser mot flertalet företag inom 
det aktuella området för att få likvärdiga konkur-
rensvillkor. Under året har vi exempelvis hittat pro-
dukter hos företag som har sin huvudsakliga verk-
samhet utanför kemikalielagstiftningens område 
och därmed inte känner till lagstiftningens krav på 
registrering. Vi valde då att avsätta relativt mycket 
tid för information och stöd för att företagen ska 
kunna leva upp till regelverkets krav och på så sätt 
säkerställa en ökad regelefterlevnad. Den operati-
va tillsynen har under det gångna året bedrivits i 
enlighet med de insatser som vi har beskrivit i vår 

Figur 9. Utöva operativ tillsyn
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Tillsyns- och marknadskontrollplan för 2015.
Kostnaderna för kemiska analyser varierar 

beroende på vilka ämnen som analyserats, vilket 
förklarar den relativt stora skillnaden i förhållande 
till 2014, då ett stort antal billiga analyser genom-
fördes. 

Tabell 40. översikt av operativ tillsyn 2013–2015 samt 
total kostnad (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal inspektioner 739 843 709

Antal analyserade varor/
produkter 559 1 393 571

Antal miljösanktionsavgifter 208 196 94

Antal åtalsanmälningar
149 119 74

Analyskostnad
1 860 1 201 1 876

Total kostnad 27 829 24 867 29 903

Tillsyn av kemiska produkter och  
bekämpningsmedel
För kemiska produkter och bekämpningsmedel 
är företagen skyldiga att anmäla sin verksamhet 
och sina produkter till Kemikalieinspektionen. En 
viktig skillnad mellan dessa två områden är att be-
kämpningsmedel måste godkännas för den svenska 
marknaden innan de får saluföras.

De företag som återfinns i produktregistret 
kontrolleras systematiskt och vi genomför tillsyns-
insatser för att hitta företag och produkter som 
inte är anmälda.

Vi söker aktivt information om tänkbara till-
synsbehov. Exempelvis via bevakning av inter-
netförsäljning, forskningsresultat, inkommande 
tips från andra myndigheter, näringsidkare och 
allmänhet samt via vårt samarbete med exempelvis 
Tullverket.

Tillsyn av kemiska produkter
Kemiska produkter omfattar alla kemiska ämnen 
eller blandningar av kemiska ämnen.

Antalet laboratorieanalyser avgörs av vilken typ 
av tillsyn som prioriterats under det aktuella året. 
Enligt plan genomfördes analys av fyrverkerier. 
Därutöver valde vi att göra analyser av allergener i 
målarfärg.

Tabell 41. Utfall av operativ tillsyn av kemiska produk-
ter 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal inspektioner 394 414* 374

varav antal besöksinspek-
tioner 69 69 101

Antal analyserade varor/
produkter 38 16 6

Total kostnad 14 586 11 424 12 552

* varav 106 är riktade inför informationsinsatser till företag med produkter 
som innehåller ämnen som kommer att kräva tillstånd enligt reACH.

Urvalet av produkter för tillsyn sker på olika sätt. 
Ett effektivt sätt att systematisk kontrollera regist-
rerade företags regelefterlevnad är att kontrollera 
företag regionvis. Vid tillsyn av alla företag inom 
en region blir likabehandlingsprincipen väldigt 
tydlig. Dessutom tillgodoses det behov av infor-
mation och kontroll som just det inspekterade fö-
retaget har för sin verksamhet och sina produkter. 
Under året har följande län kontrollerats: Uppsala, 
Västmanland, Västra Götaland, Kalmar, Blekinge, 
Kronoberg och Jönköping. Detta resulterade i att vi 
har kontrollerat 139 företag. Av dessa har vi besökt 
drygt en tredjedel dvs. 41 företag. 129 företag hade 
brister, framför allt i sina säkerhetsdatablad och 
förpackningsmärkningar, vilket medförde krav på 
rättelse gentemot företagen. Inom ramen för pro-
jektet gjordes 13 åtalsanmälningar för misstänkta 
brott mot kemikalielagstiftningen.

Efter signaler från omvärlden, kompletterar vi 
de regionala tillsynsinsatserna med tillsyn som 
fokuserar på riskminimering av vissa ämnen. Un-
der året har flera sådana projekt initierats utifrån 
specifika händelser.

Efter forskningsrapporter om kraftig ökning 
av allergier bland yrkesmålare har vi kontrollerat 
halten av vissa konserveringsämnen i färg. De 
aktuella ämnena är allergiframkallande redan vid 
mycket låga halter på ppm (parts per million)-nivå. 
Det finns forskningsstudier som visar att informa-
tion om de allergiframkallande ämnena saknas i 
förpackningsmärkningen och i säkerhetsdatablad 
(SDB). Vi har inspekterat de sju färgtillverkare 
som har de största försäljningsvolymerna i Sverige. 
Vid besöksinspektioner på respektive företag 
har sammanlagt 15 varuprover tagits och vi har 
analyserat halter av vissa utvalda konserverings-
ämnen; (1,2-Bensisotiazolin-3-on (BIT), methylch-
loroisothiazolinone (CMIT) och methylisothiazoli-
none (MIT). Resultatet från analyserna visar på att 
lagstadgad information om de analyserade ämnena 
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finns i förpackningsmärkningen och i säkerhetsda-
tabladen för 13 av dessa 15 produkter. Resultatet 
från projektet kommer att användas i en infor-
mationsinsats riktad mot företagen i branschen, 
Målarförbundet, Astma- och Allergiförbundet 
samt berörda myndigheter.

Två tidigare kontroller av fyrverkerier som Ke-
mikalieinspektionen gjorde 2010 och 2011 visade 
förekomst av förbjudna ämnen kvicksilver och hex-
aklorbensen (HCB). De här ämnena orsakar häls-
orisk för de som tillverkar fyrverkerierna och är en 
miljöfara när de sprids i miljön vid användning. Vi 
har under 2015 genomfört inspektioner hos de tio 
företag som importerar och säljer fyrverkeripjäser 
i Sverige och analyserat kvicksilver och HCB i två 
olika fyrverkeripjäser från varje företag. Fram till 
årsskiftet har 18 pjäser från sju företag analyserats 
och analyserna av produkter från resterande tre 
företag är ännu inte klara.

Inget kvicksilver har hittills hittats i de 18 
analyserade pjäserna, däremot fanns det HCB i 
en av de 18 analyserade pjäserna. Resultatet 2015 
var avsevärt bättre än tidigare år, vilket tyder på 
att tidigare inspektionsinsatser medfört en ökad 
kunskap och minskade utsläpp.

Utifrån ett antal tips har vi kontrollerat bil-
vårdsprodukter. Här har vi sett en ökning av nya 
och mindre företag inom bilvårdsbranschen som 
ofta säljer sina bilvårdsprodukter via näthandel. 
Förutom att de nya företagen inte känner till Ke-
mikalieinspektionens produktregister, har de även 

bristande kunskap om regelverket. Det finns två 
viktiga skäl till att inspektera dessa företag: risk-
minskning och likabehandling. Projektet väckte 
stort intresse och vi fick stor spridning av informa-
tionen via media till konsumenter.

Kontroll av grillkol föranleddes av ett antal tips. 
Tipsen gällde att flera aktörer importerar grillkol 
utan att ha gjort en registrering till den Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Echa. Kemikalieinspektio-
nen kartlade via Tullverket samtliga företag som 
importerat träkol och fann att 19 av 34 företag var 
oregistrerade. Det visade sig att det fanns stora be-
hov av information hos de aktuella företagen. Samt-
liga företag valde att åtgärda situationen genom att 
antingen köpa grillkol från europeiska leverantörer 
eller att registrera importen av grillkol hos Echa 
eller alternativt avsluta importen av grillkol.

Vi har även under året med hjälp av uppgifter 
från Tullverket identifierat företag som importe-
rar kemiska produkter men som inte anmält sin 
verksamhet eller sina produkter till Kemikaliein-
spektionens produktregister. Resultatet visade att 
51 procent (31 av 61) av företagen inte hade gjort 
varken en verksamhets- eller produktanmälan trots 
att de skulle ha gjort detta. Vi utreder fortfarande 
13 företag och vi kommer att avsluta dessa ärenden 
under år 2016. Tillsynsinsatser för att hitta företag 
som inte är anmälda till produktregistret har visat 
sig vara viktiga för att få underlag för framtida till-
synsinsatser, korrekt statistik och för att företagen 
ska verka på likvärdiga marknadsvillkor.

Tabell 42. Inriktning av operativ tillsyn av kemiska produkter 2015 

Antal in-
spektioner

Varav besöks-
inspektioner 

Analyserade 
produkter

Andel insp. som skett i samv. 
med annan myndighet

Andel insp. som skett i samv. 
med länder inom EU

regional 
inspektions omgång 139 41 0 0 0

Bilvårdsprodukter 36 9 0 0 0

Fyrverkerier 10 10 18 0 0

Konserveringsäm-
nen  
i målarfärg 7 7 15 0 0

grillkol 34 0 0 0 0

import 61 0 0 0 0

inspektioner utöver  
ovannämnda 68 2 5 0 0

Händelsestyrd tillsyn 39 0 0 0 0

Totalt 394 69 38 0 0
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Tabell 43. Utfall av operativ tillsyn av bekämpnings-
medel 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Antal inspektioner 126 95 89

varav antal besöks-
inspektioner 7 20 38

Antal analyserade varor/
produkter 0 12 0

Total kostnad 3 670 4 369 5 133

Tillsyn av bekämpningsmedel
Bekämpningsmedels inneboende egenskaper och 
hur de används kan medföra risker för människor, 
djur och miljö. De kräver därför i princip godkän-
nande för att få säljas. Tillsynen kontrollerar bland 
annat att det finns godkänd registrering i de fall en 
sådan krävs. Syftet med detta är både att skydda 
hälsa och miljö och att hindra snedvriden konkur-
rens.

I år har vi kontrollerat om det fanns otillåtna 
bekämpningsmedel på marknaden dels genom 
sökningar på internet och dels i ett samarbete med 
Tullverket. I internetprojektet skedde en del av 
sökningarna inom ramen för ett globalt projekt – 
The Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) online sweep. I samarbetet 
med Tullverket jämförde vi uppgifter om import 
med uppgifter i Kemikalieinspektionens register. 
Många, framför allt små, företag visade sig ha 
bristande kännedom om bekämpningsmedelslag-
stiftningen. Flera sålde bekämpningsmedel utan 
tillstånd och märkningen hade i mer än hälften av 
fallen stora brister.

Vi har också granskat produktinformation och 
övriga krav på träskyddsmedel för konsumenter. 
Detta är en produktgrupp med bred användning 
och därför är det extra viktigt att produktinfor-

mationen är korrekt och tydlig så att produkterna 
används på ett säkert sätt. Granskningen visade att 
produktinformationen i allt väsentligt inte uppvisa-
de några allvarliga brister.

Förutom den planerade tillsynen inkom ärenden 
till Kemikalieinspektionen om produkter som 
uppgavs ha brister i märkning och säkerhetsdata-
blad eller att godkännande som bekämpningsmedel 
saknades. Dessa ärenden initierades framförallt av 
andra företag. Antalet tips varierar över åren och 
har minskat i antal från tidigare år.

Tillsyn av varor
För varor finns till skillnad från kemiska produk-
ter och bekämpningsmedel inget krav på anmälan 
till ett register som vi kan använda för att priori-
tera tillsynen. Myndighetens tillsynsverksamhet 
arbetar aktivt för att fokusera på de områden där 
risk för konsumenters hälsa, och då speciellt barn, 
är som störst om lagstiftningen inte följs och där 
våra insatser kan ge mest effekt. Detta har nära 
koppling till lagstiftningens syfte att säkerställa en 
hög skyddsnivå för människors hälsa, miljön och 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

ÅTERRAPPoRTERING HP

Varutillsynen bedrivs till största delen inom Hand-
lingsplanen för en giftfri vardag.

Kostnaderna per inspektion varierar beroende på 
omfattning av inspektionen, vilken typ av analys 
som genomförts och vilka insatser som krävs för 
att få företagen att rätta till bristerna.

Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån en fast-
ställd strategi; Kemikalieinspektionens rapport 
4/11 Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i 
varor. Rapporten utgår från en systematisk bedöm-
ning av bland annat följande kriterier:

• risk för att människor eller miljö utsätts för 
skador om bestämmelserna inte följs

Tabell 44. Inriktning av operativ tillsyn av bekämpningsmedel 2015.

Antal in-
spektioner

Varav besöks-
inspektioner 

Analyserade 
produkter

Andel insp. som skett i samv. 
med annan myndighet

Andel insp. som skett i 
samv. med länder inom EU

import 55 7 0 0 0

Försäljning via 
internet 22 0 0 0 0

Träskyddsmedel 10 0 0 0 0

Händelsestyrd tillsyn 39 0 0 0 0

Totalt 126 7 0 0 0
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Tabell 45. Utfall av operativ tillsyn av varor 2013– 
2015.

2015 2014 2013

Antal inspektioner 219 333 246

varav antal besöksinspek-
tioner 33 52 64

Antal analyserade varor/
produkter 521 1 365 565

Total kostnad 9 573 7 873 10 342

• sannolikhet att farligt ämne kan finnas i en vara

• rättsliga och praktiska möjligheter att utöva 
tillsyn (tillsynsbarhet).

Baserat på dessa överväganden har vi sedan 2012 
riktat särskild uppmärksamhet mot fyra fokusom-
råden:

• material i inomhusmiljö (textil, badrumsmateri-
al mm.)

• elprodukter

• leksaker och barnartiklar

• kläder, skor och accessoarer.

Under året har vi fortsatt att granska material i 
inomhusmiljön, i år med inriktning på badrum-
met. Vi analyserade varor som duschdraperier 
och badrumsmattor för att kontrollera eventuellt 
innehåll av förbjudna ämnen eller ämnen där det 
finns informationskrav. Förbjudna ämnen hittades 
i fem av 44 varor.

Inom varugruppen elprodukter har vi under året 
granskat spelkontroller, hushållsapparater som 
finns i kök och småvaror som bedöms ha kort livs-

längd, till exempel enklare ficklampor och hörlu-
rar. Fokus har varit att minska risken för att barn 
exponeras för farliga ämnen och att ämnena sprids 
i miljön. Vi har därför granskat varor som används 
i vardagen i inomhusmiljö som dessutom riskerar 
att hamna i osorterat avfall. Förbjudna ämnen 
hittades i 25 av 57 varor, det fanns också brister i 
dokumentation och märkning i ett stort antal fall.

Under 2015 har vi gjort tillsyn inriktad mot lek-
saker av mjuk plast och elektriska leksaker. Det är i 
dessa undergrupper vi tidigare hittat flest överträ-
delser. Detta är en fortsättning på det projekt som 
startades i samverkan med Konsumentverket och 
Elsäkerhetsverket under 2012. Kontrollen gjordes 
i ett första steg via brev där vi granskade doku-
mentation och lät göra kemiska analyser på 112 
leksaker. I ungefär 15 procent av de analyserade 
leksakerna hittades förbjudna ämnen, i elektriska 
leksaker var denna siffra 27 procent. Hos några av 
de företag vars leksaker inte uppfyllde bestämmel-
serna genomförde vi inspektioner på plats. Vi kan 
sammanfattningsvis konstatera att fler företag i 
branschen har skaffat sig kunskap om bestämmel-
serna och andelen varor med brister var också lägre 
i årets projekt.

Vi har genomfört ett större tillsynsprojekt riktat 
mot kläder och skor där 192 varor från 51 företag 
har skickats på analys. Förbjudna ämnen hittades 
endast i en vara. Däremot upptäcktes flera fall av 
kläder och skor med påstående om antibakteriell 
funktion eller liknande. I de fall dessa varor är 
behandlade med en biocidprodukt så ska det finnas 
information om detta på varan. Detta saknades i 
många fall och vi kommer fortsätta att följa upp 
detta under nästa år.

Slutligen har vi under 2015 kontrollerat varor av 
plast genom kemisk analys. Varorna som granska-
des var enklare plastvaror som säljs till allmänhet-
en. Vi har tidigare kontrollerat många olika typer 
av varor av plast och detta projekt är en fortsatt 
kontroll av denna varugrupp för att kontrollera 
innehållet av begränsade ämnen. I åtta procent av 
de analyserade varorna hittades förbjudna ämnen.

Varje år får vi in tips från konsumenter om 
varor i deras hem- och närmiljö. Vi får också in 
anmälningar från kommuner och från företag som 
enligt produktsäkerhetslagen anmäler att de sålt 
varor som inte är säkra. Det här, och andra hän-
delser i vår omvärld, leder till det som vi kallar för 
händelsestyrd tillsyn.

6 000 frågor
har vi svarat på, och minskat svarstiden per fråga från 

tre timmar till en timme.
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Tabell 46. Inriktning av operativ tillsyn av varor 2015 (kostnader i tkr).

Antal in-
spektioner

Varav besöks-
inspektioner

Analyserade 
produkter

Andel insp. som skett i samv. 
med annan myndighet

Andel insp. som skett i 
samv. med länder inom EU

Hem-el 33 0 57 0 0

Leksaker 29 5 112 0 0

Kläder och skor 51 25 192 0 0

Plastprodukter 37 0 116 0 0

Badrum 24 2 44 0 0

Händelsestyrd tillsyn 22 0 0 0 0

inspektioner utöver 
ovannämnda 23 1 0 0 0

Totalt 219 33 521 0 0

Ge tillsynsvägledning
Att ge tillsynsvägledning innebär att vi ger stöd 
och råd inom Kemikalieinspektionens ansvarsom-
råde men också att vi följer upp, utvärderar och 
samordnar den operativa tillsyn som kommuner 
och länsstyrelser bedriver. 

Vi har följt vår Plan för tillsynsvägledning för 
åren 2013–2015 Tillsyn 2/14 (finns publicerad på 
vår webbplats under publikationer/PM). I planen re-
dogör vi för vilka kunskapsområden vi prioriterar. 
I vilken form det ska ske utvärderar och anpassar 
vi kontinuerligt för att effektivt möta behovet hos 
kommuner och länsstyrelser.

Kostnaden för vägledningen varierar främst be-
roende på storlek och omfattning av samverkans-
projekten med kommunerna och länsstyrelserna. 
Detta förklarar skillnaden jämfört med 2014 då 
ett omfattande samverkansprojekt genomfördes. Se 
mer under samordning nedan.

Tabell 47. Kostnader för tillsynsvägledning till kommuner 
och länsstyrelser 2013-2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Kostnad för tillsyns-
vägledning 2 368 4 018* 1 476

*Ökad tillsynsvägledning till kommuner i samband med stort samverkans-
projekt inriktat på smycken.

rierna engagerat 160 deltagare. Våra utvärderingar 
visar att seminarierna mycket väl motsvarar 
inspektörernas behov och att deltagare bedömde 
sig ha stor eller mycket stor nytta av seminariet i 
sitt fortsatta tillsynsarbete.

Under året har vi skickat ut fem informations-
brev till miljöinspektörerna. I brevet berättar vi 
om aktuella händelser och insatser som på ett eller 
annat sätt kan beröra deras ansvarsområde. Vi 
har också mycket direktkontakt i samband med 
tips om ärenden som inkommer från kommuner-
na samt telefonrådgivning vid behov. Kunskap, 
operativ erfarenhet och förutsättningar att bedriva 
kemikalietillsyn varierar hos de kommunala 
inspektörerna framförallt beroende på kommunens 
storlek. Därför är det viktigt med stöd och råd vid 
behov.

Under 2015 har vi, som tidigare år, bjudits in 
att gästföreläsa för studenter vid universitet som 
anordnar miljö- och hälsoskyddsutbildningar. På 
så sätt får vi möjlighet att beskriva vårt uppdrag 
och vägleda framtida yrkesutövare.

Vi har tillsammans med övriga centrala till-
synsvägledande myndigheter inventerat behovet 
av tillsynsvägledning genom en gemensam enkät. 
Vi har samordnat våra kommande tillsynsvägled-
ningsplaner och identifierat samverkansmöjligheter 
mellan myndigheterna för att underlätta för kom-
muner och länsstyrelser. Svaren visar att innehållet 
i Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsinsats-
er motsvarar kommunernas behov. 

Uppföljning och utvärdering
Kemikalieinspektionen samlar årligen in uppgifter 
om föregående års kommunala tillsyn inom ett an-
tal regelområden. Vi kompletterar uppgifterna med 

Råd och stöd
Vi ger stöd och råd i form av seminarier, informa-
tionsbrev och via vår nätverksplattform för länssty-
relser och kommunala inspektörer.

Under året har vi genomfört fem seminarier om 
kemikalietillsyn på fyra orter; Stockholm, Katri-
neholm, Karlstad och Nässjö. Totalt har semina-
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våra egna tillsynsinsatser och återrapporterar till 
EU i enlighet med de krav som finns i olika EU-för-
ordningar. Resultatet som rapporterats under året 
är alltså 2014 års aktiviteter.

• Tillsyn av växtskyddsmedel
Totalt kontrollerades 3 939 företag. Uppgifterna 
kommer från 256 kommuner och Kemikalieinspek-
tionens egen tillsyn. Flest kontroller genomfördes 
som tidigare hos jordbrukare men även ett mindre 
antal distributörer och tillverkare. Kommuner-
na har påförd miljösanktionsavgifter för fyra av 
företagen. Antal krav på rättelse minskade till 261 
från 492 under 2013. Skillnaderna mellan åren är 
beroende på vad som kontrollerats men kan även 
indikera en högre grad av lagefterlevnad.

• Tillsyn enligt Reach-förordningen
Av 250 inrapporterande kommuner har 99 genom-
fört tillsyn enligt Reach-förordningen. Under 2014 
utförde kommunerna 1 832 inspektioner, vilket är 
en marginell minskning jämförd med 2 237 inspek-
tioner under 2013. Majoriteten av de inspekterade 
företagen var nedströmsanvändare och gransk-
ningen hade fokus på att information förts vidare i 
distributionskedjan. År 2012/2013 hade Kemikalie-
inspektionen ett samverkansprojekt med kommu-
nerna om Reach-tillsyn. Det fortsatt höga antalet 
inspektioner visar att kommunerna fortsatt med 
inspektionerna även efter samverkansprojektet.

• Marknadskontroll
2014 års rapportering av 213 kommuners tillsyn 
visade att man sammanlagt har genomfört 546 
marknadskontroller av kemiska produkter eller va-
ror riktade till konsumenter. Av de 3 693 kontrolle-
rade varorna/produkterna avvek 266 (sju procent) 
från gällande lagstiftning.

• Tillsyn enligt VOC-direktivet
Som vi kan konstatera från tidigare år är det en-
dast ett fåtal kommuner som bedriver tillsyn enligt 
direktivet om flyktiga organiska ämnen i färg och 
lack (VOC-direktivet). Under 2014 har endast 12 
av 219 svarande kommuner angett att de gjort 
inspektioner enligt detta direktiv. Vi tror att anled-
ningen till att så få kommuner har bedrivit tillsyn 
inom detta lagstiftningsområde är att denna tillsyn 
inte prioriterats och att direktivet är komplext, 
vilket försvårar tillsynen.

Samordning
Samverkansprojekt är en effektiv arbetsform för 
både kommuner och Kemikalieinspektionen för att 

samordna tillsynen i Sverige.
Under 2015 har Kemikalieinspektionen tillsam-

mans med Jordbruksverket deltagit i ett samver-
kansprojekt med fokus på den nya lagstiftningen 
om integrerat växtskydd (IPM) samt granskning 
av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. 
Syftet med projektet är att öka kunskapen om 
integrerat växtskydd hos både jordbrukare och 
miljöinspektörer samt öka möjligheterna till en 
enhetligare och effektivare tillsyn av integrerat 
växtskydd. Projektet följer också upp ett tidigare 
samverkansprojekt där växtskyddsmedel och dess 
användningsvillkor granskades. Under året har vi 
medverkat i fem seminarium där miljöinspektörer 
med inriktning på jordbruk fått utbildning i tillsyn 
av växtskyddsmedel.

Tillsynssamarbete inom EU
Under 2015 har vi deltagit i sjutton möten för 
tillsynssamverkan inom EU. Tillsynssamverken 
sker inom arbetsgrupper, workshoppar och nät-
verksmöten inom olika nätverk. Under året har 
Kemi   kalie inspektionen ökat sitt engagemang för 
att ytterligare bidra med en effektiv samordning 
av tillsynen inom EU. Vi har aktivt deltagit i tre 
arbetsgrupper under Forum. Detta ökande engage-
mang syns i antalet mötet i tabell 49.

• Forum
Forum för informationsutbyte om verkställighet av 
Reach-förordningen (Forum) består av medlems-
staternas tillsynsmyndigheter. Målet är att samord-
na och utveckla kemikalietillsynen inom EU.
En arbetsgrupp under Forum anordnar årligen en 
utbildningsinsats för inspektörer. Två inspektörer 
från varje land utbildas för att sedan kunna utbilda 

Tabell 48. Genomförda samverkansprojekt med kommunerna 2013–2015.

2015 
Växtskydd i 

jordbruk med SjV 

2013–2014 
Smycken i  

detaljhandeln
2012–2013
Reach-tillsyn

Antal kommuner 100 99 77*

Antal inspekterade objekt 791 507 685

Antal granskade produkter 691 1 162 **

Andel brister 1% *** 11% **

*inklusive sju st länsstyrelser.
** Uppgift saknas då projekt var inriktat på egenkontroll hos företag, inte produktgranskning.
*** 99 % av preparaten som granskades i detta projekt var godkända av Kemikalieinspektionen och 
lika många användes enligt godkänt användningsområde. dessutom kontrollerades andra bestäm-
melser utanför Kemikalieinspektionens tillsynsområde. resultatet av dessa kontroller redovisas inte 
här.
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Tabell 49. Tillsynssamarbete inom EU 2013–2015 (kostnader i tkr).

2015 2014 2013

Möten Kostnad Möten Kostnad Möten Kostnad

reach-forum 11 – 7 – 4 –

nordiska kemikaliegruppen 1 – 2 – 1 –

CLEEN 1 – 1 – 1 –

roHs-nätverk 1 – 1 – 1 –

nätverk för utbyte av exponeringsscenarier 1 – 1 – 2 –

Prosafe 2 – 1 – 1 –

Totalt 17 2 359 13 1 904 10 1 562

övriga inspektörer i respektive land. Under 2015 
har vi deltagit i arbetsgruppen och hållit i utbild-
ningen av inspektörer inom CLP-lagstiftningen.
Vi har även varit med och säkrat att nya begräns-
ningar i Reach-förordningen blir tydliga för dem 
som ska följa bestämmelserna och möjliga att kont-
rollera i tillsynen. Vi har i år också haft en aktiv 
roll i en provning av ett EU-gemensamt verktyg för 
effektivare överföring av så kallade exponerings-
scenarier i leverantörskedjan. Exponeringsscenarier 
innehåller information som är viktig för att kunna 
hantera kemiska produkter på ett säkert sätt.
En viktig del för samordning av tillsynen inom 
Forum är gemensamma tillsynsprojekt. Under 2015 
har vi deltagit i arbetsgruppen som planerat nästa 
års gemensamma tillsynsprojekt med inriktning på 
begränsningar av ämnen i varor. Detta blir Forums 
första projekt som är inriktat mot varor.

• CLEEN
Kemikalieinspektionen medverkar i tillsynsnätver-
ket Chemicals Legislation European Enforcement 
Network (CLEEN). Detta är ett nätverk för den 
lagstiftning som inte hanteras av Forum. Kemika-
lieinspektionen utgör det som nätverket kallar för 
sekretariat, tillsammans med Schweiz. Det innebär 
att vi leder arbetet inom nätverket genom insat-
ser i medier, kontakter med andra EU-organ och 
genom att ordna ett årligt tillsynsmöte. Vi var värd 
för årets sammankomst. Under året har nätverket 
fortsatt att granska märkning av biocidbehandlade 
varor, i ett projekt som vi leder.

• Nordiska kemikaliegruppen
Tillsynssamverkan inom Nordiska kemikaliegrup-
pen (NKG) syftar till att diskutera olika tillsynsfrå-
gor, lära av varandra, ha gemensamma projekt och 
agera gemensamt gentemot de företag som säljer 
produkter och varor på den nordiska marknaden. 
Under året har NKG genomfört ett gemensamt 
tillsynsmöte och vi har haft möjlighet till erfaren-
hetsutbyte. Vi har exempelvis redogjort för hur 
vi genom vårt samarbete med Tullverket ringat in 
importörer som inte är verksamhetsanmälda i en-
lighet med regelverket och som i vissa fall sätter ut 
icke-godkända bekämpningsmedel på den svenska 
marknaden.

• Product Safety Network
Kemikalieinspektionen är aktiv i Product Safety 
Network (ProSafe) som är ett fristående nätverk 
för EU- och EFTA (European Free Trade Associa-
tion)-länder med inriktning på konsumentsäkerhet. 
Nätverket samordnar även tillsynsinsatser med 
inriktning på varors kemiska risker. Medlemskapet 
ger oss bättre möjlighet att kommunicera med an-
dra tillsynsmyndigheter i Europa och vi kan stödja 
och påverka nätverkets kommande projekt utifrån 
vår erfarenhet av tillsyn. Det har beslutats att en av 
kommande års gemensamma aktiviteter är inriktat 
på farliga ämnen i leksaker, en inriktning som vi 
varit med och förespråkat.
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Kompetensförsörjning
Kemikalieinspektionens arbete under året, liksom 
tidigare år, har utgått från myndighetens stra-
tegi för kompetensförsörjning. Strategin har två 
grundpelare, kompetensanalyser och individuella 
utvecklingssamtal. Huvudmoment i strategin är 
attrahera, rekrytera, vårda, behålla, utveckla och 
avveckla kompetens. Under 2015 har huvudfokus 
varit ledarskap och medarbetarskap.

Kompetensanalyser
Vid ingången av 2015 har avdelningar, enheter 
och sekretariat genomfört kompetensanalyser. En 
analys har också gjorts på ledningsgruppsnivå, där 
den första kompetensförsörjningsanalysen en gång 
genomfördes. Kompetensförsörjningsanalyserna 
är nu en del av myndighetens löpande arbete med 
kompetensförsörjning och kan i överförd bemär-
kelse liknas med ett utvecklingssamtal för orga-
nisationen och utgör stommen i den strategiska 
kompetensförsörjningen eftersom den genomförs 
på samtliga organisatoriska nivåer. 

Analyserna visar på behov av såväl utveckling 
av redan befintlig kompetens som anskaffning eller 
rekrytering av kompetens som idag inte finns på 
myndigheten. Kompetensanalyserna är ett av de 
underlag som är viktiga när vi tar fram kravprofi-
ler inför rekryteringar. De har lett till en förbätt-
ring av våra behovsanalyser inför rekryteringar 
där vi nu får en bättre bild av vad vi behöver för 
profil både kompetensmässigt och profilmässigt 
samt på kort och lång sikt. Detta har lett till bättre 
rekryteringar och rätt person på rätt plats vilket är 
grunden för att nå våra övergripande mål.

Utvecklingssamtal
Individuella utvecklingssamtal ska genomföras 
en gång per år för varje medarbetare. Resultaten 
från kompetensanalyserna är viktiga underlag till 
utvecklingssamtalen och tydliggör kopplingen till 
kompetensförsörjningsarbetet. Vilket i sig leder 
till mer fördjupade utvecklingssamtal där cheferna 
lättare kan gå in på en mer individuell nivå. Inom 
några delar av organisationen pågår ett intensivt 
förändringsarbete med nytillträdda chefer. Här 
har utvecklingssamtalen i år ersatts med anpassade 
individuella samtal kallade verksamhetssamtal. 

Kompetensutveckling
Kompetensanalyserna ligger till grund för de 
myndighetsgemensamma utbildningar som erbjuds. 
Vi har liksom tidigare år bland annat genomfört 
utbildningar i grundläggande förvaltningsrätt, of-
fentlighet- och sekretess, klarspråk på engelska och 
svenska, IT-kunskap och engelska som arbetsspråk.

Myndighetens klarspråksarbete har under 
2015 resulterat i att 53 medarbetare har gått kurs 
i svenskt klarspråk och 51 medarbetare har gått 
kurs i engelskt klarspråk. Syftet är att säkerställa 
att texter från myndigheten håller hög kvalitet och 
kännetecknas av ett vårdat, enkelt och begripligt 
språk.

Nytt för 2015 har bland annat varit utbildning 
i Lean-metodik och att presentera professionellt 
på svenska och engelska. Dessa utbildningar 
prioriterades då myndigheten såg ett behov av att 
utveckla dessa kompetenser inom organisationen 
samt för att stärka verksamheten och bidra till 
verksamhetens måluppfyllelse, vilket vi också anser 
att de har gjort. Ledamöterna i myndighetens 
centrala samverkansgrupp har under året deltagit 
i partsrådets (rådet för partsgemensamt stöd inom 
det statliga avtalsområdet) utvecklingsprogram 
Förändring och utveckling. Syftet till utbildningen 
var för olika parter att få insikt i det teoretiska 
perspektivet avseende kontinuerlig förändring och 
utveckling och att därigenom få ett bättre samar-
bete och samverkan i förändring. Därutöver har en 
mängd individuella utbildningsinsatser genomförts 
enligt med vad som kommit upp i de individuella 
utvecklingssamtalen.

Ledarskap
Chefs- och ledarutvecklingen på Kemikalieinspek-
tionen följer myndighetens chefsförsörjnings- stra-
tegi. Chefsmöten som sker månadsvis har fokuserat 
på ledarskapet ur olika perspektiv såsom lönebild-
ning, implementering av medarbetarpolicyn, intro-
duktion av nya medarbetare och arbetsmiljöfrågor.

Utöver det genomför myndigheten chefsdagar 
två gånger per år (två dagar per tillfälle). Ledar-
skap och arbetsmiljö var teman för i år. Dessa 
dagar handlar om att utveckla och utbilda cheferna 
inom olika områden och ger också en möjlighet till 
erfarenhetsutbyte mellan cheferna.

Myndighetens förvaltning
I detta avsnitt redovisas kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och 
ledningssystemet inom Kemikalieinspektionen.
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Kemikalieinspektionen har dessutom gjort en stor 
investering i ledarskapet på Kemikalieinspektionen 
genom upphandling av coacher och utvecklings-
program för respektive avdelningsledning. Samtliga 
chefer genomgår ett coachprogram som påbörjats 
och kommer avslutas med trepartssamtal mellan 
chefens chef, coach och chef.

Medarbetarskap
Under året har arbetet med medarbetarskap fort-
satt och i maj beslutades den nya medarbetarpoli-
cyn efter en förankringsprocess i organisationen. 
Medarbetarpolicyn är en utveckling och konkre-
tisering av värdegrundsarbetet på myndigheten. 
Medarbetarpolicyn bidrar till att verksamheten 
uppnår sina mål genom att förväntningar på verk-
samhet och medarbetare blir tydligare. Under året 
har implementeringen av medarbetarpolicyn påbör-
jats genom dialoger på enhetsnivå. Medarbetarpoli-
cyn var också ett underlag till utvecklingssamtalen. 

Verksamhetsutveckling
• Av sexton indikatorer som är kopplade till de 

strategiska målen Arbetsgivare i toppklass och 
Effektiv och professionell har tolv uppnåtts.

• Ny EU-strategi har tagits fram.

• Under året har vi implementerat ett nytt perso-
naladministrativt system genom Statens service-
center.

• Implementeringen av ett budgetverktyg har 
avslutats under året.

• Ett antal Lean-projekt har genomförts på utval-
da processer på myndigheten.

• Ekonomifunktionen på myndigheten har ut-
vecklat arbetssätt och förstärkt kompetensen.

Kemikalieinspektionens ledningssystem
Kemikalieinspektionen har under året omcerti-
fierats enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och 
miljöstandarden ISO 14001. Arbete pågår med att 
uppdatera ledningssystemet i enlighet med nya ver-
sionen av ISO 9001 och ISO 14001, vilket kommer 
att implementeras inför omcertifieringen år 2018.

Kemikalieinspektionen har ett ledningssystem 
som löpande vidareutvecklas och förbättras. Med 
utgångspunkt från omorganisationen 2013 och de 
strategiska målen för 2012–2016 fortsätter vi att 
vidareutveckla ledningssystemet. Bedömningen är 
att systemet är effektivt.

Lednings- och kvalitetsarbete
Vid den årliga externa revisionen av de interna 
processerna konstaterades att ledningssystemet 
upprätthålls på ett bra sätt inom verksamheten. 
Personalen är engagerad och kunnig. God ordning 
finns i allmänhet på de dokument som krävs för att 
visa att vi uppfyller olika krav.

En mätning av kundnöjdheten, så kallad Nöjd-
Kund-Index (NKI), genomfördes under hösten 
2014 och avrapporterades i mars 2015. Helhets-
betyget från mätningen blev NKI-värdet 69, vilket 
är samma som vi uppmätte 2011. Överlag var 
kommunerna den mest nöjda kundgruppen och 
gav NKI-värdet 75, medan företagen från bekämp-
ningsmedelsregistret var minst nöjda och gav 
NKI-värdet 44. 

De tydligaste förbättringarna mellan mätning-
arna 2009 och 2014 har vi nått på områdena 
bemötande och effektivitet. Värdet för bemötande 
har ökat från 70 till 75, medan det för effektivitet 
har ökat från 65 till 71. De faktorer som analysmo-
dellen pekar ut som prioriterade i ett förbättrings-
arbete och som förväntas ge mest effekt för att öka 
kundnöjdheten är information och effektivitet.

Internt miljöarbete
Målet att minska elförbrukningen under 2015 jäm-
fört med 2013 på myndigheten har uppnåtts. Störs-
ta bidragande orsaken till det är att vi nu har mer 
energisnåla servrar. Målet att införa sortering av 
kompostavfall klarade vi inte. Skälet till att vi inte 
klarade att sätta gång med att sortera matavfall un-
der 2015 var att varken vår avfallsentreprenör eller 
kommunen klarar att hämta matavfall hos oss. 

Målet att minska mängden osorterat avfall med 
3 procent mellan 2014 och 2015 klarade vi.

2015 års interna miljömål var att:
• minska elförbrukningen med 2 procent jämfört 

med 2013
• minska mängden osorterat avfall med 3 procent 

jämfört med 2014
• införa sortering av komposterbart avfall.

Krisberedskap
Under året har vi vidtagit ett antal åtgärder i syfte 
att förbättra och stärka myndighetens beredskap 
och förmåga att hantera kriser. Vi har reviderat 
vår rutin för krishantering och förtydligat och 
uppdaterat både dess struktur och innehåll. En ny 
rutin för Kriskommunikation har tagits fram och 
beslutats. Vi har genomfört en utrymningsövning 
för hela myndigheten. Övningen har följts upp 
och utvärderats. Med anledning av utvärderingen 
har vi vidtagit en del praktiska åtgärder och även 
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genomfört en utbildning för samtliga brandombud. 
Vi har inlett ett samarbete med Kronofogdemyn-
digheten om möjlighet att nyttja varandras lokaler 
vid en eventuell kris.

Analys av vidtagna åtgärders  
bidrag till verksamhetens mål
Kemikalieinspektionen har på ett systematiskt sätt 
med hjälp av kompetensanalyser kartlagt vilken 
kompetens vi behöver för att uppnå verksamhetens 
mål. Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att 
myndigheten har tillgång till denna kompetens. 
Det handlar om att utveckla och utbilda befint-
lig kompetens, vilket vi fångar upp i individuella 
utvecklingssamtal, att rekrytera eller på annat sätt 
skaffa kompetens eller att utveckla såväl ledarskap 
som medarbetarskap.

Kompetensförsörjning och verksamhetsut-
veckling tillsammans syftar till att vi ska nå de 
strategiska målen och insatserna stödjer varandra. 
Arbetet med värdegrund och medarbetarpolicy, 
chefsutveckling och utveckling av det strategiska 
och systematiska arbetet med kompetensförsörj-
ning bedöms särskilt ha bidragit till att vi tar yt-
terligare steg mot målet ”arbetsgivare i toppklass”. 
Genom rekryteringar har myndigheten bibehållit 
och stärkt viktig kompetens för att nå målen om 
”effektiv och professionell”, ”samverkar och finner 

innovativa lösningar” samt ”tar täten i EU och 
internationellt för giftfria varor”. Fortsatt utveck-
ling av systemstöd och ekonomistyrning, inklusive 
utbildningar för chefer och medarbetare, har 
förbättrat den interna styrningen och kontrollen. 
Vi har också kommit närmare målet ”effektiv och 
professionell” genom vidtagna kompetensutveck-
lingsinsatser.

Sammantaget bedömer vi mot denna bakgrund 
att de åtgärder som vi har vidtagit har bidragit eller 
kommer att bidra till verksamhetens måluppfyllelse.

Kommentar sjuktal 
Sjukfrånvaro fördelad på män, kvinnor och totalt

Myndighetens sjuktal har ökat från 3,6 till 3,8 
procent. En del av sjukfrånvaron är arbetsrelaterad 
och ökningen beror främst på ökad korttidssjuk-
frånvaro. 2015 uppgår långtidssjukfrånvaron till 
54,8 procent av den totala sjukfrånvaron jämfört 
med 54 procent 2014. Under hela 2015 har myn-
digheten arbetat med resultatet av den medarbe-
tarundersökning som genomfördes hösten 2014. 
Arbetet har skett i form av serier av arbetsmiljöin-
riktade workshoppar på enhetsnivå. På en avdel-
ning har därtill en kurs i Mindfulness genomförts 
under året. Vidare har ytterligare utbildning inom 
arbetsmiljöområdet genomförts för skyddsombud 
och chefer.

Tabell 50. Sjukfrånvaro fördelad på män, kvinnor och totalt (anges i procent).

2015 2014 2013

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

sjukfrånvaro 4,3 2,8 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 2,4 3,1

Tabell 51. Sjukfrånvaro för olika åldersintervall fördelat på män, kvinnor och totalt (anges i procent).

2015 2014 2013

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Åldersgrupp  
< 30 år 1,5 0,5 1,1 1,7 0,5 1,3 1 1,4 1,2

Åldersgrupp  
30–49 år 4 4,3 4,1 4 2,3 3,5 4,4 2,4 3,9

Åldersgrupp  
> 50 år 4,8 1,6 3,7 3,3 5,3 4 2,2 2,4 2,3



Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015  89

Kostnader och intäkter av anslag per process i 
tabell 52 är i huvudsak fördelade utifrån data i re-
dovisningen. Redovisningen per process tar hänsyn 
till indirekta kostnader samt fördelning av kal-
kyldifferensen. Den senare motsvarar knappt 1,4 
procent och består av skillnaden mellan fördelade 
timkostnader mot lönekostnader samt myndighets-
gemensamma kostnader fördelade med tidredovis-
ning jämfört med utfall för dessa kostnader. I de 
myndighetsgemensamma kostnaderna ingår bland 
annat kostnader för gemensam personal, IT, lokal-

Intäkter och kostnader
kostnader samt avdelningarnas egna gemensamma 
kostnader.

2015 och 2014 är de ofördelade kostnaderna 
fördelade på prestationer och processer med löne-
kostnader som grund. År 2013 fördelades de kost-
naderna istället schablonmässigt på prestations-
kostnaderna enligt följande schablon: 10 procent.

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras 
huvudsakligen via anslag, medan viss verksamhet 
finansieras via uppdragsintäkter och bidrag.

Tabell 52. Intäkter och kostnader per huvudprocess (kostnader i tkr).

2015 Intäkter av anslag övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag

Utveckla lagstiftning och 
andra styrmedel 84 090 33 857 -117 256 2 616 -27 658

Tillståndspröva, upp lysning 
och  annan regeltillämpning 68 465 118 -69 024 53 868 -2 746

Utöva tillsyn och ta fram 
kemikalie statistik 52 295 255 -52 800 34 641 0

Summa 204 850 34 230 -239 080 91 125 -30 404

2014 Intäkter av anslag övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag

Utveckla lagstiftning och 
andra styrmedel 84 542 26 598 -112 562 1 966 -25 492

Tillståndspröva, upplysning 
och annan regeltillämpning 67 645 355 -66 192 50 728 -3 319

Utöva tillsyn och ta fram 
kemikaliestatistik 50 147 480 -51 014 38 119 0

Summa 202 334 27 433 -229 767 90 813 -28 812

2013 Intäkter av anslag övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag

Utveckla lagstiftning och 
andra styrmedel 76 821 30 223 -108 938 64 -19 769

Tillståndspröva, upplysning 
och annan regeltillämpning 61 181 478 -60 589 34 969 -2 963

Utöva tillsyn och ta fram 
kemikaliestatistik 49 298 729 -49 203 2 811 -600

Summa 187 300 31 430 -218 730 37 844 -23 332
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Tabell 53. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (kostnader i tkr).

Utfall Ack. resultat övriga intäkter Kostnader Uppbörd
Lämnade 

bidrag

serP -18 228 14 690 13 040 1 650 -16 578

varuprover 0 175 175 0 0

Summa -18 228 14 865 13 215 1 650 -16 578

Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport 0 14 289 14 289 0 0

Beräknad budget enligt regleringsbrev 2105 Intäkter Kostnader Resultat

serP 17 597 17 597 0

varuprover 150 150 0

Summa 17 747 17 747 0

Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport 14 000 14 000 0

Avgiftsbelagd verksamhet  
SERP (Svenskt rapportörsprogram)
Kemikalieinspektionen är behörig myndighet för 
den prövning av verksamma ämnen på EU-nivå 
som myndigheten gör enligt växtskyddsmedels-
förordningen (EG (nr) 1107/2009) respektive 
biocidförordningen (EU (nr) 528/2012). Den del av 
myndighetens åtaganden som rör utvärdering av 
verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocid-
produkter kallas Svenska Rapportörprogrammet 
(SERP). Verksamheten finansieras av ansökande 
företag och möjligheterna till avgiftsuttag samt 
avgifternas storlek framgår av respektive EU-för-
ordning samt i förordning (2013:63) om bekämp-
ningsmedelsavgifter. Avgifterna är max-avgifter. 
Eventuella underskott i verksamheten får enligt 
Kemikalieinspektionens regleringsbrev finansieras 
med medel från det statliga anslaget.

Under 2015 har Kemikalieinspektionen inte 
behövt använda medel från det statliga anslaget för 
att finansiera SERP-verksamheten, eftersom intäk-
terna under året översteg kostnaderna. Det beror 
på att myndigheten har tagit ut ytterligare avgifter 
från företag för arbete som tidigare har finansierats 
med statligt anslag.

Myndigheten önskar nollställa det ackumulera-
de underskottet vilket är en uppfattning som ESV 
också delar (ESV samrådsprotokoll dnr H14-
04921). ESV instämmer i Kemikalieinspektionens 
bedömning att det ackumulerade resultatet för 
SERP inte är ett reellt underskott.

Den nya biocidförordningen som trädde i kraft 
2013 har komplicerat utvärderingen av verksamma 
ämnen i biociderprodukter som skickades in under 
den äldre lagstiftningen. Det leder till förseningar 
i utvärderingsprocessen och därmed lägre intäkter 
och kostnader. Dessutom har ett ämne som beräk-
nades komma in 2015 blivit fördröjt och kommer 
in 2016. Ovanstående påverkar resultatet och 
därmed det ackumulerade utgående värdet.

Varuprover
Det är antingen företagen eller Kemikalieinspektio-
nen som betalar kostnader i samband med myndig-
hetens tillsyn av varor:
• Företagen betalar om Kemikalieinspektionen 

hittar otillåtna halter av något kemiskt ämne 
i en vara, eller om företaget på annat sätt har 
brutit mot reglerna för kemikalier i varor.

• Kemikalieinspektionen betalar om företaget har 
följt den lagstiftning som gäller.

Reglerna för kostnader i samband med tillsyn finns 
i (8 kap. 2 § förordning (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken) och (26 
kap. 22 b § punkt 2 i miljöbalken (1998:808)) och 
(prop. 2009/10:167 s. 37).

Tjänsteexport
Tjänsteexport avser följande två samarbeten:
• Kemikalieinspektionens samarbete med Sveriges 

biståndsmyndighet Sida enligt de överenskom-
melser som myndigheten har med Sida.
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• Ett EU-finansierat så kallat twinningsamarbete 
med Tunisien, inom områdena lagstiftning och 
kommunikationsstrategi/handlingsplan.

Vi redovisar kostnader som tjänsteexport när vi 
har betalat ut arvoden och tagit hand om ersätt-
ningsgilla kostnader för vår personal i samband 
med arbetet med dessa två samarbeten.

Överföringar till andra organisationer redovisas 
som bidrag. För resultat se avsnitt Internationellt 
utvecklingssamarbete.

Tidigare år har endast EU-finansierat twinning-
samarbete redovisats som tjänsteexport. Samarbe-
tet med Sida redovisade vi i sin helhet som bidrag. 
Redovisningsprincipen ändrade vi efter att vi fått 
ett påpekande av Riksrevisionen, i samband med 
deras granskning av årsredovisning 2013. 

Allmänkemikalier
Resultatet för 2015 var 2 921 tkr vilket är lägre än 
resultatet för 2014 (11 046 tkr). 

Intäkten baseras på antal anmälda produkter 
och per volym. Intäkterna har ökat något från före-
gående år. Kostnader för avgiftsbelagd verksamhet 
har också ökat jämfört med tidigare år. Den ökade 
satsningen är ett led i Kemikalieinspektionens 
handlingsplan för att nå balans mellan intäkter och 
utgifter år 2016.

I budgetunderlaget 2017–2019 hemställer 
Kemikalieinspektionen att regeringen nollställer 
det ackumulerade överskottet. Avvikelser mellan 
beräknad budget i regleringsbrev 2015 och utfallet 

Avgiftsbelagd verksamhet där  
avgifterna inte disponeras
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Tabell 54. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras (kostnader i tkr).

Utfall Ack. resultat övriga intäkter* Kostnader Resultat 2015 Ack. resultat 

9433, Allmänkemikalier 61 869 43 717 40 796 2 921 64 790

9437, Bekämpningsmedel -78 381 45 062 49 830 -4 768 -83 149

2811, dispensavgifter -241 30 877 -847 -1 088

Summa -16 752 88 809 91 503 -2 694 -19 447

Beräknad budget enligt regleringsbrev 2105 Intäkter* Kostnader Resultat 

9433, Allmänkemikalier 43 000 37 500 5 500

9437, Bekämpningsmedel 54 000 64 900 -10 900

2811, dispensavgifter 30 135 -105

Summa 97 030 102 535 -5 505

*notera att alla intäkter är kassamässiga

för allmänkemikalier bedöms som oväsentligt 
(mindre än 10 procent avvikelse). 

Bekämpningsmedel
Resultatet för 2015 var -4 768 tkr vilket är lägre än 
resultatet för 2014 (-10 935 tkr). 

Intäkterna är baserade på inbetalda ansöknings- 
och årsavgifter för bekämpningsmedel under 2015. 
Intäkterna har ökat med 1 772 tkr från föregående 
år. Det är främst ansökningsavgifterna som står 
för intäktsökningen 2015.

Kostnaderna som redovisas mot inkomsttiteln 
är något lägre än 2014. Det beror till stor del på en 
ökning av kostnader för verksamhet som inte redo-
visas mot inkomsttiteln, framförallt det ompröv-
ningsprojekt som avslutats under 2015 (se avsnitt 
Kostnader och intäkter). Utbetalningar till andra 
myndigheter har också blivit lägre än förväntat.

Kemikalieinspektionen arbetar för att kostna-
derna för den avgiftsfinansierade verksamheten på 
sikt ska vara i balans mot intäkterna. En översyn 
av årsavgifterna har skett under 2015. Från att 
dessa avgifter höjdes 2014 har en ytterligare höj-
ning av årsavgifterna beslutats under 2015, vilket 
beräknas ge ökade intäkter från och med våren 
2016.

Eftersom avgiftsnivåerna för ansökningar som 
rör mindre användningsområden, små odlingsare-
aler, dispenser för att undanröja fara och biologis-
ka växtskyddsmedel inte är beräknade att täcka 

kostnaderna för prövningen kommer målet om full 
kostnadstäckning inte att kunna uppnås för dessa 
ärendetyper. Nuvarande avgiftskonstruktion kom-
mer därmed inte leda till att full kostnadstäckning 
kan nås.

I budgetunderlaget 2017–2019 hemställer 
 Kemi kalieinspektionen att regeringen nollställer 
det ackumulerade underskottet.

I regleringsbrevet för 2015 var anslaget för 
nationell prövning och tillsyn av bekämpningsme-
del (AP 2) 63 500 tkr medan kostnaden 2015 var 
62 005 tkr. Kemikalieinspektionen har haft som 
utgångspunkt att den beräknade budgeten 64 900 
tkr inkluderar hela kostnaden för prövning och till-
syn av bekämpningsmedel vilket är jämförbart med 
utfallet för 2015 om 62 005 tkr. Intäkterna 2015 är 
huvudsakligen lägre än beräknad budget på grund 
av årsavgifterna. En del förklaras även av åter-
betalningar av ansökningsavgifter som har skett 
under året på grund av återkallade ansökningar. 
Ovanstående påverkar resultatet och därmed det 
ackumulerade utgående värdet. Se också tabell 27.

Dispensavgifter
Intäkterna för dispenserna inom allmänkemikalie-
området är väsentligt lägre än kostnaderna för den-
na verksamhet. Underskottet indikerar att avgif-
terna är för lågt satta. Kemikalieinspektionen har 
under 2015 gjort en översyn av avgifternas storlek.
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 (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 30 000 30 000 30 000 20 000 14 000

Utnyttjad 18 904 21 872 17 675 11 607 9 749

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 7 100 8 000 8 000 8 000 8 000

Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

ränteintäkter 0 144 420 745 1 046

räntekostnader 103 0 0 0 0

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 17 747 13 190 13 950 10 500 10 400

Avgiftsintäkter 14 865 10 148 11 253 12 398 7 569

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 14 000 350 300 0 0

Övriga avgiftsintäkter 14 289 12 620 391 0 0

Avgiftsintäkter som ej disponeras

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 97 030 98 530 36 040 80 050 67 750

Avgiftsintäkter 88 809 86 020 31 952 74 324 70 029

Anslagskredit

UO 20 Anslag 1:6

Beviljad 6 272 6 490 5 828 5 731 5 683

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Uo 20 Anslag 1:7 ap.2

Beviljad 15 15 15 15 15

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag

UO 20 Anslag 1:6 Ramanslag

Anslagssparande 4 636 7 237 4 329 7 511 8 414

Uo 20 Anslag 1:7 ap.2 ramanslag

Anslagssparande 0 0 5 4 6

Bemyndiganden Ej tillämplig

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 234 226 216 213 199

Medelantalet anställda (st)* 261 260 246 229 212

driftkostnad per årsarbetskraft 992 987 992 963 988

Kapitalförändring**

Årets 2 316 4 793 5 892 503 -850

Balanserad 7 682 2 888 -3 004 -3 507 -2 657

* i beräkningen av medelantalet anställda 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring fr. o. m. år 2009 består av osäkra uppbördsfordringar. Fr.o.m 2013 består  
årets kapitalförändring även av reglerade uppbördsfordringar mot inkomsttitel då uppbördsverksamheten redovisas kassamässigt.

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Finansiell rådgivning
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Resultaträkning

(tkr) Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter

intäkter av anslag 1 204 850 202 334

intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 29 403 23 313

intäkter av bidrag 3 4 750 3 923

Finansiella intäkter 4 77 197

Summa 239 080 229 767

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -181 785 -171 773

Kostnader för lokaler -13 439 -13 517

Övriga driftkostnader 6 -36 926 -37 532

Finansiella kostnader 7 -139 -179

Avskrivningar och nedskrivningar -6 791 -6 766

Summa -239 080 -229 767

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 30 75

skatteintäkter m.m. 9 91 095 90 738

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -88 809 -86 020

Saldo 2 316 4 793

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 10 874 10 470

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 19 530 18 341

Lämnade	bidrag 10 -30 404 -28 812

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 11 2 316 4 793



96  Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

Balansräkning

(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 12 15 376 19 233

rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 180 297

Summa 15 556 19 531

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 34 55

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 15 3 617 3 095

Summa 3 651 3 150

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 887 52

Fordringar hos andra myndigheter 16 7 492 8 010

Övriga kortfristiga fordringar 17 10 408 9 648

Summa 23 787 17 710

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 18 3 610 3 654

Upplupna bidragsintäkter 19 980 787

Övriga upplupna intäkter 20 8 282 9 447

Summa 12 872 13 888

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 21 -5 424 -17 790

Summa -5 424 -17 790

Kassa och bank

Behållning räntekonto i riksgäldskontoret 42 800 45 555

Summa 42 800 45 555

SUMMA TILLGÅNGAR 93 242 82 044

KAPITAL oCH SKULDER

Myndighetskapital 22

Balanserad kapitalförändring 7 682 2 889

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 2 316 4 793

Summa 9 998 7 682

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 260 658

Övriga avsättningar 24 3 420 1 373

Summa 3 680 2 030

Skulder m.m.

Lån	i	Riksgäldskontoret 25 18 904 21 872

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 26 5 929 6 454

Leverantörsskulder 8 344 7 915

Övriga kortfristiga skulder 27 3 298 3 510

Förskott från uppdragsgivare och kunder 28 20 868 18 362

Summa 57 343 58 113

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 29 13 396 13 528

oförbrukade bidrag 30 8 825 691

Summa 22 221 14 219

SUMMA KAPITAL oCH SKULDER 93 242 82 044
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Anslagsredovisning

Anslag Not
Ing. över-

föringsbelopp

Årets  
tilldelning enl. 

regl.brev Indragning
Totalt disponi-

belt belopp Utgifter

Utgående
överförings- 

belopp

Uo 20 1:6 Kemikalieinspektionen
ap.1 Kemikalie- inspektionen (ram) 31 5 063 150 552 -474 155 141 -153 901 1 240

ap.2 nationell prövning och tillsyn  
av bekämpningsmedel (ram)

2 175 63 500 -274 65 401 -62 005 3 396

Uo 20 1:7 Internationellt miljösamarbete 

ap.2 int miljösamarbete – annan valuta (ram) 32 0 500 500 -500 0

Summa 7 237 214 552 -748 221 042 -216 406 4 636

Redovisning mot anslag (tkr) 

Inkomsttitel Not Beräknatbelopp Inkomster

9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen
011 Avgifter för Kemikalieinspektionen 33 43 000 43 717

9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel
011 skatt på bekämpningsmedel 33 54 000 45 062

2811 övriga inkomster av statens verksamhet
169 Övriga inkomster 30 30

Summa 97 030 88 809

Redovisning mot inkomsttitel (tkr)

Villkor för anslag 1:6  
ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 5 000 tkr får användas för bidrag till internationella 
kemikaliesekretariatet (the international Chemical secretari-
at, Chemsec). Medlen betalas ut mot rekvisition. Under 
2015 har utbetalats 5 000 tkr.

Högst 2 000 tkr av anslagsposten ska användas för 
naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för 
giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska 
exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från 
återvunnetmaterial för att bidra till att uppnå etappmålet 
om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Under 2015 har 
utbetalats 2 000 tkr.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp even-
tuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning 
(eg) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/eg inom det svenska 
rapportörsprogrammet (serP) rörande riskbedömning av 
befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. 
sådana medel ska hanteras och redovisas separat. För 
2015 har 1 650 tkr återredovisats mot anslaget.

Från anslaget ska medel användas för Kemikalieinspek-
tionens insats i utvecklingen av en konsumentupplysnings-
tjänst. Arbetet ska bedrivas i samråd med övriga berörda 
aktörer.

För 2015 har 144 tkr redovisats mot anslaget.

ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut högst 
4	000	tkr	till	Livsmedelsverket	och	högst	1	500	tkr	till	
statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskydds-
medel och biocidprodukter.

Livsmedelsverket	och	Statens	jordbruksverk	ska	redo-
visa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats 
och hur de har bidragit till att minska handläggningstider-
na.	För	2015	har	utbetalts	1	725	tkr	till	Livsmedelsverket	
samt 1 021 tkr till statens Jordbruksverk.

Villkor för anslag 1:7
ap.2 Int miljösamarbete – annan valuta

Anslagsposten disponeras för bidrag som betalas ut i 
annan valuta än svenska kronor till följande internationella 
organisationer: WHo international Programme for Chemical 
safety (iPCs), oeCd Pesticide Programme, oeCd Biocide 
Programme, oeCd Working group on Harmonisation of 
regulatory oversight in Biotechnology och oeCd expan-
ded special Programme.

Under 2015 utbetalats 430 tkr till oeCd env/eHs samt 
70 tkr till WHo.



98  Kemikalieinspektionens årsredovisning 2015

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper
Kemikalieinspektionens bokföring följer god 
redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrnings-
verket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till 
denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och 
allmänna råd till denna. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF 
(Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter bryt-
dagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts 
som periodavgränsningsposter.  

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas 
fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2014, 
3 006 tkr, har år 2015 minskat med 682 tkr.

Värderingsprinciper 
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutveckla-
de dataprogram, förvärvade licenser och rättighe-
ter samt maskiner och inventarier som har ett an-
skaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad 

ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans 
fastighet är 50 tkr samt för immateriella tillgångar 
100 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter 
på annans fastighet uppgår till högst den återstå-
ende giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst 
fem år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivnings-
metod. Avskrivning under anskaffningsåret sker 
från den månad tillgången tas i bruk.  

Tillämpade avskrivningstider 
3 år Dataprogram, licenser, rättigheter, Datorer 
och kringutrustning, Övriga kontorsmaskiner 
5 år Inredningsinventarier, Förbättringsutgifter på 
annans fastighet, Egenutvecklade dataprogram

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de 
efter individuell prövning beräknas bli betalda. 
Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till 
anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 
Skulder i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs. Nedskrivning av uppbördsfordringar 
avseende kemikalie- och bekämpningsmedelsavgif-
ter har gjorts som en följd av att preskriptionstiden 
för dessa fordringar är fem år.

Tilläggsupplysningar och noter

Alla	belopp	redovisas	i	tusentals	kronor	(tkr)	om	inget	annat	anges.	
Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

Tilläggsupplysningar 
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Namn Ersättning Andra råds- och styrelseuppdrag

Örjan Brinkman 3 ordförande i sveriges konsumenter
ordförande i råd & rön
ordförande Unicum – design for all 
President i BeUC den europiska konsumentrörelsen
Ledamot	Arbetes	museum
Ledamot	i	Jordbruksverkets	insynsråd
Ledamot	i	Förmåns-	och	läkemedelsverkets	insynsråd
ordförande i stiftelsen väddö - södertörns folkhögskolor
Ledamot	i	Statliga	nämnden	för	tandvårdsstöd

Jan eksvärd 4,5 expert i utredningen M 2015:03 om begränsning av odling av genmodifierade 
växter
styrelseledamot i inspire Action and research AB
Ledamot	i	styrelsen	för	Stiftelsen	Oscar	och	Lili	Lamms	Minne

Ann enander 3 Ledamot	i	Vetenskapliga	rådet	för	Myndigheten	för	Samhällsskydd	och	
Beredskap
Ledamot	i	Kungliga	Krigsvetenskapsakademien

Ann-sofie eriksson 3 energimyndighetens energieffektiviseringsråd
Miljömålsberedningen
Livsmedelsverkets	insynsråd

olof Holmer 1,5 Aktiebolaget Färgintressenter, styrelseledamot, vd
KTF organisation Aktiebolag, styrelseledamot, vd
Toxintelligence AB, styrelseledamot, styrelseordförande

Magnus Huss 3 Plastkretsen (PK) Aktiebolag
Plast- och kemiföretagens service, PKs AB
industri-och Kemigruppen service sverige AB
elektronikåtervinning i sverige ekonomisk förening

Mikael Karlsson 1,5 statens Kärnavfallsråd, ledamot   

Christina rudén 3 Medlem av eCHA Management Board (nominerad av eU-parlamentet)
representerar sU i styrelsen för Östersjöcentrum (sU)  
representant i styrelsen för institutionen för miljövetenskap och analytisk 
kemi, sU (i egenskap av stf. prefekt)

Kerstin	Lindvall 3 ICA	Global	Sourcing	Ltd	
Ledamot	i	KRAVs	styrelse

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag (tkr)

Namn Lön Andra råds- och styrelseuppdrag

nina Cromnier 1 164 ordförande för europeiska kemikaliemyndigheten eCHA:s styrelse
generaldirektör eU:s representant i internationella förhandlingskommittén för en kvicksilver-

konvention
Bilförmån 10 Ledamot	av	styrelsen	för	Mistra	Pharma

Ledamot	av	regeringens	Miljömålsråd	 	 	
Ledamot	av	SCB:s	Råd	för	den	officiella	statistiken

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro, se tabellerna 50 och 51 på sid 88 i resultatredovisningen.

Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag
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Noter

Resultaträkning 2015 2014

Not 1 Intäkter av anslag 204 850 202 334

Summa 204 850 202 334

summa Intäkter av anslag samt  Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag (215 724 tkr) skiljer sig från summa 
Utgifter (216 406 tkr) på anslaget Uo 20 1:6 ap1. skillnaden (682 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 
2009. denna post har belastat anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

intäkter av konsultuppdrag (serP) 14 690 9 943

intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 369 668

intäkter av tjänsteexport 14 289 12 620

icke statliga medel, 15a § kapitalförsörjningsförordningen 3 6

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 52 75

Summa 29 403 23 313

intäkter av konsultuppdrag avser svenska rapportörsprogrammet serP.  
Kemikalieinspektionen betalar ut pengar för olika biståndsprojekt som  finansieras av sida. den del som erhålls från sida och som 
finansierar Kemikalieinspektionens egen verksamhet i dessa projekt redovisas fr o m 2014 som intäkter av tjänsteexport.  
intäkterna enligt tjänsteköpsöverenskommelsen redovisades tidigare som intäkter av bidrag i resultaträkningen.  

Not 3 Intäkter av bidrag

intäkter av bidrag från statliga myndigheter 2 563 2 333

Bidrag från eU:s institutioner 2 179 1 590

Bidrag från övriga länder och internationella organisationer 8 0

Summa 4 750 3 923

Not 4 Finansiella intäkter

ränta på räntekonto i riksgäldskontoret 0 144

negativ ränta på lån i riksgäldskontoret 53 0

Övriga ränteintäkter 0 2

Övriga finansiella intäkter 24 51

Summa 77 197

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader	(exkl	arbetsgivaravgifter,	pensionspremier	och	andra	avgifter	
enligt lag och avtal) 117 208 112 817

Arvoden (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt 
lag och avtal) 1 626 829

Övriga kostnader för personal 62 951 58 127

Summa 181 785 171 773

Kostnader för personal har ökat med 10 012 tkr, 5,8%, jämfört med föregående år. Ökningen beror på ökat antal anställda. Antal
årsarbetskrafter har ökat med 8 jämfört med 2014.

Not 6 övriga driftkostnader

reparationer och underhåll 1 325 1 710

offentligträttsliga avgifter, skatter, kundförluster -9 -74

resor, representation, information 4 188 3 960

Köp av varor 2 462 2 692

dataprogram och licensavgifter 2 422 2 382

Konsulttjänster 18 224 18 422

Köp av övriga tjänster 8 314 8 440

Summa 36 926 37 532
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Resultaträkning forts. 2015 2014

Not 7 Finansiella kostnader

ränta på lån i riksgäldskontoret 0 19

ränta på räntekontot, negativ ränta 103 0

Övriga finansiella kostnader 36 160

Summa 139 179

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

dispensavgifter och ansökningsavgifter avseende

trikloretylen 30 75

Summa 30 75

Not 9 Skatteintäkter m.m.

Kemikalieavgifter 46 252 45 891

Bekämpningsmedelsavgifter 46 676 44 925

Befarade kundförluster -629 106

Konstaterade kundförluster -1 204 -185

Summa 91 095 90 738

Not 10 Lämnade bidrag

WHo 70 70

oeCd 430 430

UneP 628 350

internationella kemikaliesekretariatet 5 000 5 500

Jordbruksverket 1 021 988

Livsmedelsverket 1 725 1 935

Konsumentverket 0 396

Läkemedelsverket 0 150

Konkurrensverket 0 1 000

naturvårdsverket 2 000 0

Bidrag till övriga länder och organisationer  
med stöd av medel från naturvårdsverket 0 26

Bidrag till övriga länder och organisationer  
med stöd av medel från sida 19 530 17 966

Summa 30 404 28 812

Not 11 Årets kapitalförändring

Periodiseringsdifferenser uppbördsverksamhet 2 316 4 793

Summa 2 316 4 793

Årets kapitalförändring består av osäkra uppbördsfordringar och reglerade uppbördsfordringar då uppbördsverksamheten redovisas 
kassamässigt mot inkomsttitel.

Noter
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Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Not 12 Balanserade utgifter för utveckling

ingående anskaffningsvärde 28 316 20 496

Årets anskaffningar 764 7 820

Summa anskaffningsvärde 29 080 28 316

ingående ackumulerade avskrivningar -9 083 -4 621

Årets avskrivningar -4 621 -4 462

Summa ackumulerade avskrivningar -13 704 -9 083

Utgående bokfört värde 15 376 19 233

Not 13 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

ingående anskaffningsvärde 4 551 4 408

Årets anskaffningar 150 143

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 0

Summa anskaffningsvärde 4 701 4 551

ingående ackumulerade avskrivningar -4 254 -3 643

Årets avskrivningar -267 -611

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0

Summa ackumulerade avskrivningar -4 521 -4 254

Utgående bokfört värde 180 297

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet

ingående anskaffningsvärde 1 200 1 166

Årets anskaffningar 0 34

Summa anskaffningsvärde 1 200 1 200

ingående ackumulerade avskrivningar -1 144 -1 129

Årets avskrivningar -21 -16

Summa ackumulerade avskrivningar -1 165 -1 144

Utgående bokfört värde 34 55

Not 15 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

ingående anskaffningsvärde 11 382 14 092

Årets anskaffningar 2 402 2 004

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -559 -4 713

Summa anskaffningsvärde 13 225 11 382

ingående ackumulerade avskrivningar -8 288 -11 323

Årets avskrivningar -1 880 -1 678

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 559 4 713

Summa ackumulerade avskrivningar -9 609 -8 288

Utgående bokfört värde 3 617 3 095

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 2 828 3 286

Kundfordringar hos andra myndigheter 4 664 4 725

Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 0

Summa 7 492 8 010

Not 17 övriga kortfristiga fordringar

Fordringar hos anställda 27 9

Fordran bekämpningsmedelsavgifter 5 357 5 329

Fordran ansökningsavgifter 1 992 5 531

Fordran kemikalieavgifter 5 811 925

värdereglering uppbörd -2 778 -2 149

Övriga kortfristiga fordringar 3

Summa 10 409 9 648

Noter
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Not 18 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 3 027 3 030

Övriga förutbetalda kostnader 583 624

Summa 3 610 3 654

Not 19 Upplupna bidragsintäkter

inomstatliga (sida-finansierade projekt) 448 0

Utomstatliga (eFor-reach-evaluation) 532 787

Summa 980 787

Not 20 övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter utomstatliga 8 282 9 447

Summa 8 282 9 447

Not 21 Avräkning med statsverket

Uppbörd

ingående balans -13 890 -3 520

redovisat mot inkomsttitel -88 809 -86 020

Uppbördsmedel	som	betalats	till	icke	räntebärande	flöde 92 441 75 650

Skulder avseende Uppbörd -10 258 -13 890

Anslag i icke räntebärande flöde

ingående balans 0 0

redovisat mot anslag 500 500

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebäran-
de	flöde

-500 -500

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 0 0

Anslag i räntebärande flöde

ingående balans -7 237 -8 529

redovisat mot anslag 215 906 213 105

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -214 052 -216 327

Återbetalning av anslagsmedel 748 4 514

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 635 -7 237

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

ingående balans 3 006 3 806

redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -682 -800

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 2 324 3 006

övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

ingående balans 332 -1 988

Inbetalningar	i	icke	räntebärande	flöde 125 669 116 436

Utbetalningar	i	icke	räntebärande	flöde -26 914 -38 967

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -91 941 -75 150

övriga fordringar på statens centralkonto 7 146 332

Summa Avräkning med statsverket -5 424 -17 790

Uppbörd avseende skatteintäkter redovisas kassamässigt mot inkomsttitel fr.o.m 2013.

Noter
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Balansräkning forts. 2015–12–31 2014–12–31

Not 22 Myndighetskapital Balanserad ka-
pitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet

Kapitalförändring enl 
resultaträkningen

specifikation förändring av myndighetskapitalet

Ingående balans balanserad kapitalförändring -2 889 3 004

Föregående års kapitalförändring -4 793 -5 892

Summa balanserad kapitalförändring -7 682 -2 889

Årets kapitalförändring

Årets kapitalförändring -2 316 -4 793

Summa årets förändring -2 316 -4 793

Utgående balans -9 998 -4 793

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

ingående avsättning 658 1 229

Årets pensionskostnad -660 -96

Årets pensionsutbetalningar -258 -476

Utgående avsättning -260 658

Not 24 övriga avsättningar

ingående övrig avsättning 0 0

Årets förändring av övrig avsättning 1 695 0

Utgående avsättning 1 695 0

Avtal om lokala omställningsmedel, 2014-06-25

ingående balans 1 373 1 029

Årets förändring 352 344

Utgående balans 1 725 1 373

Myndigheten bedömer att de lokala omställningsmedlen till viss del kommer att användas under 2016.

Summa utgående övrig avsättning 3 420 1 373

Not 25 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

ingående balans 21 872 17 675

Under året nyupptagna lån 3 817 10 982

Årets amorteringar -6 784 -6 785

Utgående balans 18 904 21 872

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 30 000 30 000

Not 26 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 63 54

Arbetsgivaravgifter 3 298 3 151

Leverantörsskulder	andra	myndigheter 2 568 3 247

Övrigt 0 2

Summa 5 929 6 454

Not 27 övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 3 115 2 924

Personalens pensionsavgifter 32 6

outredda medel 150 544

Övrigt 1 36

Summa 3 298 3 510

Noter
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Not 28 Förskott från uppdragsgivare och kunder

Förskott från kunder 0 0

Förskott från uppdragsgivare (serP) 20 868 18 362

Summa 20 868 18 362

Not 29 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 12 233 11 862

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 90 307

Övriga upplupna kostnader 1 073 1 359

Summa 13 396 13 528

Not 30 oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 8 825 490

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller privatper-
soner

0 201

Summa 8 825 691

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 6 625 147

mer än tre månader till ett år 1 100 343

mer än ett år till tre år 1 100 0

mer än tre år 0 0

Summa 8 825 490

Anslagsredovisning

Not 31 Uo 20 1:6 Kemikalieinspektionen
ap.1 Kemikalieinspektionen (ram)
enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 6 272 tkr.  
Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat krediten.  
Kemikalieinspektionen får disponera 6 490 tkr av det ingående överföringsbeloppet, 
d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 216 327 tkr enligt regleringsbrevet.  

Anslaget är räntebärande. 

Not 32 Uo 20 1:7 Internationellt miljösamarbete 
ap.2 Int miljösamarbete – annan valuta (ram)
enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 15 tkr.  
Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat  krediten. Myndigheten får inte disponera det 
ingående överföringsbeloppet från föregående år enligt årets regleringsbrev. 

Anslaget är inte ränte bärande.

Noter
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter 
och myndighetens ekonomiska ställning.

Sundbyberg, den 22 februari 2016

 
 
 

 
Nina Cromnier 
Generaldirektör 

Undertecknande
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Ordlista
AIR Annex i renewal Working group
AISE Association internationale de la savonnerie, de la dé-
tergence et des Produits d’entretien (internationellt förbund 
för tvätt- och rengöringsmedel
BALTSens  Baltic sea sensitivity (projekt)
BASTA Icke	vinstdrivande	aktiebolag,	ägt	av	IVL	och	Sve-
riges Byggindustrier med system som syftar till att fasa ut 
ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter 
BBP Benzyl butylftalat
BIT Benzisotiazolinon
BPA Bisfenol A
CA Competent Authority (behörig myndighet)
CARACAL Competent	Authorities	for	Reach	and	CLP	(ex-
pertgrupp	för	behöriga	myndigheter	för	Reach	och	CLP) 
CASG Nano reACH Competent Authorities subgroup on 
nanomaterials (behöriga myndigheters undergrupp för 
nanomaterial)
CE Conformité européenne, märkningssymbol
CEN Comité européen de normalisation 
ChEmiTecs Kemiskt-tekniskt forskningsprogram om farliga 
ämnen i varor
CiP Chemicals in Products project (UneP) 
Circa Communication and information resource Centre 
Administrator (gemensam arbetsyta för samarbetspartner 
inom eU)
CITA Croatian institute for Toxicology and Anti-doping 
CLEEN EU	Chemicals	Legislation	(European	Enforcement	
network) 
CLH Classification	and	Labelling	Harmonised,	Harmonise-
rad klassificering
CLP Klassificering och märkning av ämnen och blandning-
ar	(Classification,	Labelling	and	Database	of	substances	
and mixtures)
Cohiba Control of hazardous substances in the Baltic sea 
region project
CMR-ämnen Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (ämnen 
som är cancerframkallande, skadar arvsmassan och fort-
plantningsförmågan)
cMS concerned Member state
CoD Carbon oxygen demand (mått på den mängd syre 
som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av orga-
niska ämnen i vatten)
CoI Cost of inaction
CoRAP Community rolling Action Plan (handlingsplan för 
utvärdering av kemikalier)
Co-RMS Co-reporting Member state
CREAM Mechanistic effect Models for the ecological risk 
Assessment of Chemicals. eU-nätverk.
CSD Un Commission on sustainable development
CTC Centre Technique de la Chimie
DBP dibutylftalat
DCHP dicyklohexylftalat
deca-BDE dekabromodifenyleter
DEET n,n-dietyl-m-toluamid

DEHP dietylhexylftalat
DG ENV Miljödidirektoratet
DG SANCo generaldirektoratet för folkhälsa och konsu-
mentskydd
DIBP diisobutylftalat
DIDP diisodecylftalat
DIPN diiso¬nonylftalat
DNEL Derived	No	Effect	Level,	”Härledd	noll-effekt	nivå”,	
ett slags gränsvärde
Echa european Chemicals Agency (europeiska kemikalie-
myndigheten)
Efsa European	Food	Safety	Authority	(Europeiska	Livsmed-
elssäkerhetsmyndigheten)
ESV ekonomistyrningsverket
ETU etylentiourea
Eurostat eU:s statistikmyndighet
FAQ Frequently Asked Questions, frågor och svar
Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande
FVo eU Food and veterinary office
GCLA Government	Chemist	Laboratory	Agency	(Tanzania)
GCo global Chemicals outlook
GEF global environment Facility
GHS globally Harmonized system of Classification and 
Labelling
GMo genetically Modified organism
HBCDD Hexabromcyklododekan
HCBD Hexaklorbutadien
HEEG Human expert exposure group
HELCoM Helsingforskommissionen (Helsinki Commission)
Hermes statens informationssystem för budgetering och 
uppföljning
HICC Hydroxyisohexyl 3-cyclohexen karboxaldehyd
HÄMI styrgrupp för hälsorelaterad miljöövervakning
ICCM2 second session of the international Conference on 
Chemicals Management (sAiCM:s andra internationella 
konferens för kemikaliehantering), UneP
IIH Branschföreningen för industriell och institutionell 
hygien
IKEM Branschföreningen innovations- och Kemiindustri-
erna
INC intergovernmental negotiating Committee (UneP)
IMM institutet för miljömedicin
INTERACT Chalmersprojekt
ITM institutionen för tillämpad miljövetenskap
ITP international Training Programme (internationellt 
utbildningsprogram)
KemI-stat verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter 
som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregis-
ter och bekämpningsmedelsregister.
KID Kemikalier i detaljhandeln
Klif Klima- og forurensningsdirektoratet, norge
KTF Kemisk-tekniska leverantörförbundet
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
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KÅHS Kemikalieinspektionens årsavgiftshanteringssystem
LIRA guidance on the development of legal and institu-
tional infrastructures for sound management of chemicals 
and measures for recovering costs of national administra-
tion (vägledningsdokument för att bland annat utveckla 
strukturer till en sund kemikaliehantering)
LRF	Lantbrukarnas	riksförbund
Mistra stiftelsen för miljöstrategisk forskning
MSA Miljösanktionsavgift
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSC eU Member state Committee, medlemsstatskommit-
tén
NBK nordiska biocidgruppen
NANoReg eU-projekt om nanoregistrering och riskhante-
ring
NEGh nordic expert group on human exposure
NKG nordiska kemikaliegruppen
NoRAP nordic risk Assessment group
NoRMAN europeiska nätverket för miljöövervakning
NPG nordiska produktregistergruppen
NSG nationella substitutionsgruppen
oECD organization for economic Cooperation and deve-
lopment 
oEWG open-ended Working group
okta- och pentaBde okta- och pentabromdifenyleter
PAH Polycykliska aromatiska kolväten
PAI Post Approval issues
PARERE Preliminary Assessment of regulatory relevance 
(nätverk)
PBDE Polybromerade bifenyletrar
PBT Persistent (långlivad), bioackumulerande och toxisk
PCN Polyklorerad naftalen
PCP Pentaklorfenol
PFNA	Perfluorononansyra
PFoS	Perfluoroktansulfonat
PoP Persistent organic Pollutants (långlivade organiska 
föroreningar)
PoPPRC Perstistent organic Pollutants review Committee, 
UneP
PPP Plant Protection Product (växtskyddsmedel)
PRIo Prioriteringsguide, Kemikalieinspektionen
PRoSAFE Product safety network (fristående nätverk för 
konsumentsäkerhet)
PVC Polyvinylklorid
QSP Quick start Programme
RAC risk Assessment Committee (riskbedömningskom-
mittén
Reach registration, evaluation, Authorisation and restric-
tion of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier) 
REF reACH-en-Force, eU
RE-PATH Femårigt project för att utreda förekomst, sprid-
ning	och	risker	för	människa	och	miljö	avseende	perfluori-
nerade	ämnen	kring	svenska	storflygplatser

RIP reACH implementation Programme
RIPE eU-gemensamt databasverktyg för information
RMo risk Management option (riskhanteringsanalys)
RMS reporting Member state (rapporterande medlems-
stat)
RoHS restriction of the use of certain Hazardous substan-
ces in electrical and electronic equipment (begränsning av 
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning), eU
RoI registry of intention (registrering om avsikt att lämna 
dokumentation för ett svHC-ämne)
SAICM strategic Approach to international Chemicals 
Management (den globala kemikaliestrategin), UneP
SCB statistiska centralbyrån
SCFCAH standing Committee on the Food Chain and 
Animal Health
SEAC Committee for socio-economic Analysis of the 
european Chemicals Agency (kommittén för samhällseko-
nomisk analys), eU
SERP svenska rapportörprogrammet för utvärdering av 
aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter, eU
SIS swedish institute of standards
SLU statens lantbruksuniversitet
SMC sound Management of Chemicals
Spider swedish information pesticides database for enqui-
ries and reports
SPIN substances in Preparations in the nordic Countries 
(database)
SToRM stormarknadsprojektet
Sveff sveriges färgfabrikanters förening
SVHC-ämnen särskilt farliga ämnen (substances of very 
high concern)
Swetox svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper
TAIEX eU Technical Assistance and information exchange 
(hjälper eU-kandidatländer att införliva och tillämpa 
eU-regler i nationell lagstiftning)
UNDP United nations development Programme (Fn:s 
utvecklingsprogram)
UNEP United nations environment Programme (Fn:s 
miljöprogram)
VoC volatile organic Compounds (Flyktiga organiska 
ämnen)
vPvB Mycket persistent/långlivad) och mycket bioackumu-
lerande (very persistent/very bioaccumulating)
XRF	Röntgenfluorescens	(X-ray	fluorescence,	X-ray	refrac-
tiometer)
zRMS zonal rapporteur Member state
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Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige,  
inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel  
som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska  
produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor och gör inspektioner.  
Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.  

Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.
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