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Kemikalieinspektionens plan med 
åtgärdslista 
Genomförande av det instruktionsenliga uppdraget att verka för att relevanta delar av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås 

 

Kemikalieinspektionens kontaktperson  
Helena Bergström, tel. 08 519 41 220, helena.bergstrom@kemi.se 

Kemikalieinspektionens presstjänst 
tel. 08 519 41 200, press@kemi.se 

 

Inledning 
Denna plan med åtgärdslista utgör en redovisning av två regeringsuppdrag med 
anknytning till Miljömålsrådet.1, 2 

Åtgärdslistan innehåller kortfattade förslag till åtgärder som Kemikalieinspektionen 
avser att genomföra under 2016-2019. Åtgärdslistan kommer att uppdateras enligt 
överenskommelse med Naturvårdsverket och ska följas upp i 
Kemikalieinspektionens årsredovisning årligen 2016-2019. Åtgärdslistan ska 
publiceras på miljomal.se årligen den 1 mars enligt uppdrag från regeringen. En del 
av åtgärderna kommer att genomföras samarbete med andra myndigheter men dessa 
har inte alltid ännu hunnit kontaktas före åtgärdslistans publicering. Vissa av 
åtgärderna genomförs i anslutning till Miljömålsrådets arbete. 

Eftersom Kemikalieinspektionen verksamhet i princip uteslutande bidrar till att 
uppnå miljökvalitetsmålen och generationsmålet omfattar åtgärdslistan ett urval av 
avgränsade insatser. 

Syfte 
Syftet med listan är enligt regeringsuppdraget att bidra till att öka takten i arbetet med 
att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Åtgärderna ska vara 

1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Miljö- och 
energidepartementet. M2015/2633/Mm. Kemikalieinspektionens dnr H15-05685. 
2 Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Miljödepartementet. M2015/214/Mm. Kemikalieinspektionens 
dnr H15-00127. 
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uppföljningsbara och rymmas inom ramen för myndighetens befintliga resurser och 
verksamhetsområden. Åtgärderna ska genomföras integrerat i den berörda 
myndigheternas ordinarie processer och ska förhålla sig till andra relevanta åtgärder 
och program. 

Upplägg 
Kemikalieinspektionens åtgärdslista är indelad efter samma tematiska områden och 
beskriver åtgärderna på samma sätt som i Miljömålsrådets lista över 
myndighetsövergripande samverkansåtgärder. 
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1. Temaområde Giftfri miljö  
 

Utreda möjligheter att regulatoriskt hantera grupper av 
kemikalier/ämnen 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med t.ex. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket 
och Arbetsmiljöverket. 

Det här ska vi göra  

Skaffa en tydligare bild av begreppet gruppering och exemplifiera hur begreppet kan 
användas när det gäller kemikalier/ämnen. Förslaget inkluderar även en kartläggning 
över vilka juridiska möjligheter som finns att hantera grupper av kemikalier/ämnen.  

Så här ska vi genomföra åtgärden 

Kartläggning över hur begreppet gruppering används internt och externt. 
Uppföljning genom rapport med en beskrivning av vilka möjligheter som föreligger.  

Därför behövs åtgärden 

Begreppet gruppering används i många olika sammanhang. Kemikalier/ämnen kan 
t.ex. grupperas avseende strukturlikhet, teknisk funktion och/eller 
användningsmönster och det är viktigt att få en samstämmighet i hur begreppet 
används. Reach-lagstiftningen hanterar ofta ett ämne åt gången men det finns vissa 
möjligheter att gruppera kemikalier/ämnen för att uppnå effektiva riskbegränsande 
åtgärder. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Effektivare riskbedömningar av farliga ämnen leder i förlängningen till att farliga 
ämnen upptäcks snabbare och åtgärder kan vidtas vid ett tidiga skede för att skydda 
människa och miljö från exponering av farliga ämnen.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016 

 

Ta fram nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökning, 
Sveriges geotekniska institut samt Havs- och vattenmyndigheten 

Det här ska vi göra 
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Kemikalieinspektionen tar fram ett nationellt åtgärdsprogram där olika aktiviteter 
ingår: 
- Kartlägga förekomst och användning.  
- Vara pådrivande i olika nätverk nationellt och inom EU.  
- Verka för att företagen på frivillig väg byter till mindre farliga ämnen, material eller 
tekniker.  
- Verka för en handlingsplan på EU-nivå och ta fram ett förslag på lämpligt innehåll i 
en sådan.  
- Lämna (om lämpligt) förslag på regleringar och andra nya åtgärder, med särskilt 
fokus på brandskum. 

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Kemikalieinspektionen har kartlagt förekomst och användning av högfluorerade 
ämnen (KemI-rapport 6/15). Vi har lämnat förslag på regler för brandskum (KemI- 
rapport 1/16) och kommer under 2016 samarbeta med andra myndigheter om 
utbildnings- och informationsinsatser samt om en anmälningsplikt för brandskum. Vi 
kommer fortsätta arrangera möten i de nätverk vi bildat. Vi kommer diskutera med 
berörda myndigheter och företag om möjligheter för att på frivillig väg byta ut till 
alternativ. Ett förberedande arbete genomförs för att få till stånd en handlingsplan 
för högfluorerade ämnen inom EU. 

Därför behövs åtgärden  

Högfluorerade ämnen hittas idag i en stor mängd dricksvattenbrunnar och tillflödet 
måste avstanna. Ämnena är extremt persistenta i miljön, vissa är även 
bioackumulerande och toxiska. De används på grund av sina eftertraktade 
egenskaper i många olika varor och kemiska produkter där utsläpp till miljön kan ske. 
En särskild problematisk användning är brandskum eftersom den innebär 
direktutsläpp av högfluorerade ämnen till miljön. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Exponeringen av människa och miljö av högfluorerade ämnen kommer på sikt att 
minska.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 

 

Ta fram förslag till nationella åtgärder för bisfenoler 
Samverkan 

Arbete pågår för att identifiera vilka andra myndigheter som bör ingå i samverkan. 

Det här ska vi göra 
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Kemikalieinspektionen undersöker och ger i lämpliga fall förslag till nationella 
åtgärder för olika användningar av bisfenoler. Om det bedöms vara nödvändigt kan 
förslag om nationell reglering bli aktuellt. Arbetet har i ett första steg avgränsats till 
användning av bisfenoler i termopapper och medicinteknisk utrustning som används 
i vården av prematura barn. Framöver kan även andra användningar bli aktuella. 
Användning av bisfenoler i livsmedelsförpackningar ingår inte i uppdraget.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Kartläggning av användningen av kemiska ämnen som kan kategoriseras som 
bisfenoler och vad man vet om deras toxiska egenskaper. Undersöka om, och i så fall 
hur, de olika föreningarna kan grupperas utifrån till exempel användning eller 
strukturlikhet. Undersöka i vilken grad aktörer på den svenska marknaden på frivillig 
väg byter ut bisfenol A, och om de i så fall väljer att gå över till icke-bisfenolbaserade 
alternativ. Bevaka pågående EU-processer rörande bisfenoler och göra inspel där det 
anses nödvändigt. Lämna förslag på regleringar (om lämpligt) och andra nya åtgärder.  

Därför behövs åtgärden  

Bisfenol A är den bisfenol som är mest använd och mest studerad. Bisfenol A 
används framför allt för att tillverka polykarbonat- och epoxiplaster, men finns också 
i termopapper som används till kvitton och biljetter. Bisfenol A är ett så kallat 
lågdos-ämne med hormonstörande egenskaper och som påträffas i nästan alla urin- 
och blodprover från människor. Det tyder på att de flesta av oss hela tiden får i oss 
låga doser av ämnet.  

Kunskapen om hälso- och miljöegenskaper hos övriga bisfenoler är inte alls lika god 
som för bisfenol A. Baserat på strukturlikhet och på resultat från studier finns det 
dock skäl att misstänka att de har liknande toxiska egenskaper som bisfenol A. En 
substitution från bisfenol A till andra bisfenoler skulle därför kunna innebära att man 
inte uppnår den riskminskning man vill med substitutionen, eller att risken i värsta 
fall blir högre. När man ser över möjliga åtgärder för att minska risker vid exponering 
är det därför viktigt att ta ett helhetsgrepp på bisfenoler som grupp. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Undvika substitution av bisfenol A till andra bisfenoler och därmed uppnå en högre 
grad av riskminskning. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 

 

Minska riskerna med farliga ämnen i textil 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen kan behöva samråda med Naturvårdsverket. 
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Det här ska vi göra 

Sverige (Kemikalieinspektionen) verkar för effektivare lagstiftning för farliga ämnen i 
textil.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Kemikalieinspektionen utreder möjligheten att lägga fram begränsningsförslag om 
märkning av varor i textil som innehåller allergiframkallande ämnen. 
Kemikalieinspektionen överväger en teknisk anpassning av den befintliga 
begränsningen av azofärgämnen, genom att lägga till ytterligare ett antal 
azofärgämnen och de cancerogena aromatiska arylaminer som dessa kan brytas ned 
till. För den händelse att regeringen bedömer att behovet av en åtgärd på nationell 
nivå är större, beskrivs i rapporten en nationell begränsning av de azofärgämnen som 
annars skulle läggas till i den befintliga EU-begränsningen. En sådan nationell 
reglering måste notifieras av regeringen till kommissionen. Kemikalieinspektionen 
kommer då behöva bistå med underlag.  

Sverige verkar för en enhetlig lagstiftning för textilier på EU-nivå, som avses åtgärda 
både förekomst av farliga ämnen och bristen på information i leverantörskedjan. En 
ny lagstiftning skulle ge stor effekt, men är en långsiktig åtgärd som inte kan bli 
aktuell under den sittande kommissionens mandatperiod. Kemikalieinspektionen 
kommer att behöva bistå med underlag till regeringen under hela processen. Mer 
konkret kan Kemikalieinspektionen driva på bland annat genom att samarbeta 
bilateralt, nordiskt och inom EU för att komma fram till en gemensam bild av 
textilproblematiken och möjliga lösningar, genom gemensamt arbete med 
textilbranschen och genom att delta i kommissionens Refit-arbete3 och EU-strategi 
för giftfri miljö. 

Därför behövs åtgärden  

Förekomsten av särskilt farliga ämnen och allergiframkallande ämnen i textil är 
oroande, eftersom en hudnära användning innebär en uppenbar risk för att 
människor ska utsättas för ämnena. Textil kan också innehålla ett stort antal 
miljöfarliga ämnen. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Minskad exponering för människa och miljö av farliga ämnen från textil. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

Överväga begränsningsförslag 2016. Övriga oklart. 

 

3 Refit är EU-kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat. Målet är att 
förenkla EU-lagstiftningen och minska kostnaderna för att följa den. 
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Öka tillsynen av kemikalier i varor och produkter 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen 

Det här ska vi göra 

Öka EU-samarbetet med fokus på varor och produkter. Årlig uppföljning i samband 
med årsredovisning för tillsynsdelen.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Stödja att det bildas ett tillsynsforum på EU-nivå för biocider. Delta aktivt i 
uppbyggandet av sådant forum om det bildas.  
Arbeta aktivt i det europeiska marknadskontrollnätverket Prosafe4 för att få 
tillsynsprojekt inriktade på kemikalierisker, 2016 och kommande år.   
Arbeta aktivt för att få gemensamma tillsynsprojekt i ROHS5-nätverket för tillsyn.  
Arbeta aktivt i det EU-gemensamma tillsynsnätverket Cleen6 för att få gemensamma 
tillsynsprojekt.  

Därför behövs åtgärden  

En utökad tillsyn av kemikalielagstiftningen med ett ökat EU-samarbete leder till 
bättre regelefterlevnad och därigenom högre skyddsnivå för hälsa och miljö och en 
bättre fungerande inre marknad. Det finns också möjligheter att utnyttja resurser 
effektivare.   

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Effektivare kemikalietillsyn inom EU bidrar till minskad exponering av skadliga 
ämnen i miljön och för människor. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016 och framåt. 

 

Ta fram vägledningsmaterial om kemikalielagstiftningen 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen 

Det här ska vi göra 

4 http://www.prosafe.org/ 
5 RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta 
och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.  
6 Chemicals Legislation European Enforcement Network, http://www.cleen-europe.eu/ 
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Ta fram vägledningsmaterial om elementen i kemikalielagstiftning inklusive 
rollfördelning mellan industri och myndigheter, samt stöd från 
Kemikalieinspektionen till länder utanför EU att genomföra detta.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Därför behövs åtgärden  

Många länder saknar idag lagstiftning om förebyggande kemikaliekontroll. Införande 
av sådan lagstiftning bidrar både till bättre hälsa och miljö i dessa länder och säkrare 
produkter i global handel och därmed även i det som når Sverige.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Förbättrad kemikaliekontroll i andra länder leder till att de globala utsläppen av 
kemikalier minskar och att vi får mindre farliga varor i internationell handel och 
därmed på den svenska marknaden Detta leder till en minskad exponering av 
människa och miljö av farliga ämnen.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016-2018 

 

Stöd till process för nya mål och strategier för säker 
kemikaliehantering globalt 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket. 

Det här ska vi göra 

Stöd till Miljö- och energidepartementet i den process som initierades globalt samt i 
den EU-interna processen. 

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Därför behövs åtgärden  

Det globala mål om säker kemikaliehantering som finns idag har år 2020 som slutår. 
Det innebär att den globala strategin för att genomföra detta mål, SAICM7, också 
sträcker sig till detta år. En process för att enas om vad som ska ersätta målet och 
strategin efter år 2020 beslutades på SAICMs högnivåmöte, ICCM48 år 2015. Två 
arbetsgruppsmöten är nu inplanerade. Tyskland har tagit initiativ till en process inom 
EU för att bidra till detta arbete.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

7 SAICM = Strategic Approach for International Chemicals Management. En global kemikaliestrategi.   
8 ICCM4 
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Globala åtgärder för att nå en högre grad av kemikaliekontroll leder till lägre 
exponering av farliga ämnen. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

Fram till 2020. 

 

Verka för giftfria kretslopp i EU:s policyutveckling för en cirkulär 
ekonomi 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samarbete med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 
Boverket samt Upphandlingsmyndigheten. 

Det här ska vi göra 

Kommissionen presenterade i december 2015 ett nytt förslag till meddelande för en 
cirkulär ekonomi som omfattar en handlingsplan och ändringar i vissa 
avfallslagstiftningar. Kemikalieinspektionen kommer i samarbete med 
Naturvårdsverket och andra myndigheter att ge stöd till regeringen i syfte att 
handlingsplanen och avfallslagstiftningen även behandlar kemikalierisker i linje med 
svenska miljömål och prioriteringar. 

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Därför behövs åtgärden  

Samhället behöver sträva efter att kretsloppen sluts i större utsträckning, men 
eftersom kunskapen om var farliga ämnen förekommer är låg finns en risk att farliga 
ämnen återintroduceras i material, varor och kretslopp utan att det är möjligt att 
hantera riskerna. Därför behöver fler ämnen begränsas, särskilt farliga ämnen fasas ut 
och informationskrav utvecklas för fler ämnen och varor. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och God Bebyggd Miljö. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 

 

Underlätta tillgång till lågriskämnen 
Samverkan 
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Kemikalieinspektionen i samverkan med Jordbruksverket, Naturvårdsverket samt 
Livsmedelsverket. 

Det här ska vi göra 

Delta i den expertgrupp på EU-nivå som Nederländerna har föreslagit. Lämna 
förslag till ändring av EU-förordning 1107/2009 för att snabba på prövningen av 
lågriskämnen eller helt undanta vissa av dessa från kravet på godkännande. 

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Delta i expertgrupp. 

Därför behövs åtgärden  

För få lågriskämnen/produkter är godkända för att principerna om ett integrerat 
växtskydd, enligt direktiv 128/2009/EG om en hållbar användning av 
bekämpningsmedel, ska kunna tillämpas effektivt.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Minska exponeringen av skadliga växtskyddsmedel i miljön. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö 

Tidsplan för genomförande  

2016 

 

Global utfasning av särskilt farliga ämnen i 
Stockholmskonventionen 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket. 

Det här ska vi göra 

Ta upp med kommissionen hur de avser att gå vidare med ytterligare nominering av 
ämnen som är persistenta organiska föroreningar, så kallade POPs.  
Samverka med Naturvårdsverket i deras regeringsuppdrag att uppdatera och revidera 
den nationella planen för genomförande av Stockholmskonventionen senast 
november 2017. 
Arbeta för att Stockholmskonventionens expertkommitté rekommenderar PFOA 
(perfluoroktansyra) och kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs) för global utfasning 
genom listning i konventionen. Kemikalieinspektionen deltar som expert i 
konventionens expertkommitté där rekommendationerna om nya POPs-ämnen 
beslutas. 
Verka för att beslut tas om att lista deca-BDE (dekabromdifenyleter) och SCCPs för 
global utfasning vid partsmötet våren 2017. Vid partsmötet 2019 bör PFOA listas. 

Så här ska vi genomföra åtgärden  
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Se ovan. Uppföljning avseende nominering sker genom avrapportering från 
Competent Authority-möte.  

Därför behövs åtgärden  

POPs-ämnen sprids globalt därför behövs internationella åtgärder. 
Stockholmskonventionen har en etablerad process för att lista fler POPs-ämnen. 
Sverige kan inte nominera själva, det är därför viktigt att EU nominerar. I maj 2015 
nominerade EU ämnet PFOA utifrån en intern nomineringsprocess där Sverige 
bidrog med ämnen. Total lista på ämnen sammanställdes.  

POPs-ämnen är fortsatt ett problem i Sverige. Den nationella genomförandeplanen 
ska uppdateras för att omfatta ytterligare fyra ämnen: HCBD (hexaklorbutadien), 
PCNs (polyklorerade naftalener), PCP (pentaklorfenol) och HBCDD 
(hexabromcyklododekan). Avseende PFOS (perfluoroktansulfonat) i grundvatten 
krävs en uppdatering som även kan omfatta PFOA.  

Stockholmskonventionen har en etablerad process för att granska nominerade 
ämnen. Eftersom Kemikalieinspektionen deltar i expertkommittén fram till maj 2018 
ges en förhållandevis stor påverkansmöjlighet. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Minskad exponering av särskilt farliga ämnen för människa och miljö. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2019 

 

Verka för implementering av globalt program för bättre 
information om kemikalier i varor 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen eventuellt i samverkan med Naturvårdsverket och 
Konsumentverket. 

Det här ska vi göra 

Kemikalieinspektionen deltar i den globala kemikaliestrategin SAICMs9.arbete för 
säker kemikaliehantering. Programmet Kemikalier i varor (CiP), arbetar för bättre 
information om kemikalier i varor. Kemikalieinspektionen är ordförande i projektets 
styrgrupp, där även representanter för olika branscher ingår. I egenskap av 
ordförande ges en förhållandevis stor påverkansmöjlighet. En plan för gruppens 
arbete beräknas klar under första halvåret 2016. I Sverige behöver kunskap om 
programmet spridas, främst till företag men även till berörda myndigheter och 
organisationer. 

9 Strategic Approach to International Chemicals Management 

11 (15) 

                                                 



Kemikalieinspektionen  
PM 
Datum 
2016-02-24 

Diarienr 
4.2.2.2.a-H15-00127 

    
   

  

 
Så här ska vi genomföra åtgärden  

UNEP10 har i uppdrag att följa upp arbetet 2018 samt 2020 (med stöd av 
styrgruppen).  

Därför behövs åtgärden  

Beslut har fattats om det globala ”CiP”-programmet, som syftar till bättre 
information om kemikalier i varor. För att programmet ska fungera krävs att flera 
företag och branscher, företrädesvis internationellt väl spridda, fortsätter arbeta enligt 
programmets mål och principer.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Bättre information om farliga ämnen i produkter möjliggör aktiva produktval och 
leder till en minskad exponering av farliga ämnen. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2020 

 

Vägledning för kommunernas tillsyn av Reach artikel 33 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med kommunerna. 

Det här ska vi göra 

Ge utförligare tillsynsvägledning speciellt riktad mot denna bestämmelse (artikel 33) 
inom ramen för utökad vägledning för tillsyn av farliga ämnen i varor.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Inom ramen för tillsynsvägledningen.  

Därför behövs åtgärden  

Förbättra överförandet av information om farliga ämnen i varor som lämnas i 
distributörskedjan. Det finns stort intresse hos många kommuner att göra tillsyn på 
Reach artikel 33 (och även informera medborgare).  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor blir tillgänglig vilket möjliggör 
aktiva produktval och leder till en minskad exponering av farliga ämnen. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. 

10 United Nations Environmental Programme 
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Tidsplan för genomförande  

Under 2016. 

 

Förbättrad vägledning till företag om särskilt farliga ämnen i 
varor 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen 

Det här ska vi göra 

Delta i uppdateringen av europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s 
vägledningsdokument om kemikalier i varor.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Genom att delta i de aktiviteter som ECHA tar initiativ till. Arbeta proaktivt med 
förslag till innehåll i ECHA:s vägledning samt anpassa svensk information på 
Kemikalieinspektionens webbplats. 

Därför behövs åtgärden  

Enligt Reach är en leverantör skyldig att informera om särskilt farliga ämnen när 
innehållet i en vara är över 0,1 procent. Det har varit en tvist om vilken del av en vara 
som haltgränsen 0,1 procent ska beräknas utifrån. I en nyligen publicerad dom har 
EU-domstolen tolkat reglerna på samma sätt som Sverige och anser att man ska ta 
hänsyn till haltgränsen för varje enskild komponent i varan. Domen innebär att 
befintlig vägledning och information behöver uppdateras både hos ECHA och 
Kemikalieinspektionen.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Bättre information om farliga ämnen i produkter inom EU möjliggör aktiva 
produktval och leder till en minskad exponering av farliga ämnen. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 

 

Underlag för ytterligare begränsning under RoHS 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med Naturvårdsverket, Elsäkerhetsmyndigheten 
samt Energimyndigheten. 

Det här ska vi göra 
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Ett underlag tas fram för en begränsning av medellånga klorparaffinkedjor under 
RoHS. Planen är att lägga fram ett förslag på begränsningar till kommissionen i slutet 
av 2016/början av 2017.  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Underlag tas fram av en konsult under 2016.  

Därför behövs åtgärden  

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. De kan 
utgöra en risk för människors hälsa och för miljön. Människor kan exponeras för 
dessa farliga ämnen dels genom att ämnena kan läcka ut i luften och samlas i damm 
och dels genom hantering av avfall.  

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

RoHS-direktivet syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön 
genom att ersätta farliga ämnen med mindre farliga alternativ. Ett annat syfte med 
direktivet är att förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från 
avfall från sådan utrustning.  

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 

 

2. Temaområde Vattenförvaltning 
 

Förstärka kopplingen mellan vattendirektivet och 
kemikalielagstiftningen 
Samverkan 

Kemikalieinspektionen i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket samt Sveriges geologiska undersökning. 

Det här ska vi göra 

Utveckla ett förslag till hur kopplingen mellan kvalitetsnormer i vattendirektivet och 
riskminskning under Reach, biocidproduktförordningen och växtskyddsförordningen 
bör tas om hand, samt bidra med för Kemikalieinspektionen tillgänglig information 
för ämnen som identifierats av vattenmyndigheterna (cirka 10-15 st/år).  

Så här ska vi genomföra åtgärden  

Föreslå utveckling av en gemensam strategi eller ett arbetssätt. 

Därför behövs åtgärden  
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Havsmyndigheten arbetar med framtagande av bedömningsgrunder för särskilda 
förorenande ämnen inom vattenförvaltningen. Vattendirektivet sätter 
kvalitetsnormer men har inga egna åtgärdsverktyg för att hålla dessa kvalitetsnormer. 
Åtgärdsmöjligheter finns dock i kemikalielagstiftning. Därför bör det finnas en 
metod för hur information systematiskt kan utbytas och hur nya åtgärder kan tas 
under kemikalielagstiftning. 

Effekter i miljön vi vill att åtgärden ska leda till 

Minskad exponering av farliga ämnen som kan nå ut till grundvatten, sjöar och 
vattendrag. 

Åtgärden bidrar till dessa miljömål 

Miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet. 

Tidsplan för genomförande  

2016-2017 
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