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Generaldirektören har ordet 
Användningen av kemikalier har bidragit starkt till ökat välstånd, men vissa kemiska ämnen orsakar också 

allvarliga skador på vår hälsa och miljön. Skadliga ämnen sprids i dag vid tillverkningen av kemikalier och 

varor, vid användningen och i avfallsledet. Därför är en ansvarsfull kemikaliehantering avgörande för ett 

hållbart samhälle och för att nå FN:s hållbarhetsmål. 

Kemikalieinspektionen arbetar för att nå det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och för att bidra till 

FN:s globala mål. En analys som vi har gjort på uppdrag av regeringen visar att det svenska målet om en 

Giftfri miljö bidrar direkt till åtta av de 17 globala målen, bland annat hållbara produktions- och konsumt-

ionsmönster, hälsosamma liv och rent vatten. För att nå målen krävs åtgärder om kemikalier och avfall på 

nationell, regional och global nivå. Informationen om kemiska ämnen behöver förbättras i företagens le-

verantörskedjor, och de farligaste ämnena måste bytas ut mot bättre alternativ. En viktig del i arbetet är 

innovationer och utveckling av kemikalier som är bättre ur hälso- och miljösynpunkt. 

En allt större del av världens produktion och användning av kemikalier sker i länder med brister i kemika-

liekontrollen, något som ökar betydelsen av vårt internationella arbete. Vi stödjer utvecklingen av förebyg-

gande kemikaliekontroll genom samarbeten i Afrika, Asien och östra Europa. I vårt internationella utbild-

ningsprogram har vi till exempel utbildat nästan 400 personer sedan 2007. Ett bilateralt program med Ser-

bien som avslutades 2016 har bidragit till att landet fått kemikalie- och biocidlagstiftning på plats. 

I vårt arbete på EU-nivå fokuserar vi bland annat på högfluorerade ämnen, PFAS, som är extremt svårned-

brytbara i naturen. Under 2016 noterade vi en framgång när vi fick igenom vårt förslag om att lägga till äm-

net PFDA på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. En annan fråga som har fortsatt att vara i fo-

kus är utformningen av kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. EU:s kemikalielagstiftning ska 

vara förebyggande och den vetenskapliga kunskapen är sedan ett antal år tillräckligt omfattande för att det 

ska vara möjligt att utveckla kriterier. I juni 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till kriterier, 

som dock är utformat på ett sätt som innebär att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir 

alltför begränsade. Kriterierna diskuteras och omarbetas nu vidare inom EU-samarbetet. 

På nationell nivå samverkar vi bland annat med andra myndigheter i Miljömålsrådet. Jag sätter stort värde 

på arbetet som lett till att flera viktiga samarbetsprojekt har initierats. Vår tillsyn är en annan central del av 

verksamheten och under året vi har genomfört uppmärksammade projekt om både kemiska produkter och 

kemikalier i varor. När vi analyserade elektriska lågprisprodukter hittade vi förbjudna ämnen i nästan 40 

procent av varorna, något som illustrerar vikten av att företag ställer kemikaliekrav på sina leverantörer. 

Internt på myndigheten arbetar vi ständigt för att effektivisera våra processer och att i än högre grad sätta 

mottagarnas behov i centrum. Vårt arbete för en snabbare handläggning av bekämpningsmedelsärenden 

har fortsatt högsta prioritet och under 2016 har vi bland annat effektiviserat våra miljöriskbedömningar. 

Vi har fattat 35 beslut om godkännanden av nya växtskyddsmedel, vilket är en ökning jämfört med året 

innan då nio sådana beslut fattades. 

En av höjdpunkterna för min egen del under 2016 var konferensen Forum för Giftfri miljö som vi arran-

gerade i november. Det var inspirerande att ta del av samtalen om hur vi kan nå ett samhälle som är fos-

silfritt, cirkulärt och giftfritt. En viktig slutsats som jag tar med mig är att kontrollen över farliga ämnen är 

en förutsättning för att återvunnet material ska vinna ökade marknadsandelar.  

Sammanfattningsvis känner jag stor stolthet över det arbete som Kemikalieinspektionens kompetenta och 

engagerade medarbetare gör, och vill tacka för alla goda insatser under 2016. Jag ser fram emot det fort-

satta arbetet under 2017, då vi bland annat ska redovisa vårt regeringsuppdrag om en handlingsplan för en 

giftfri vardag och arbeta med en översyn av EU:s kemikalielagstiftning Reach. 

Nina Cromnier 

Generaldirektör



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 5 (114) 

Kemikalieinspektionens uppdrag 
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internat-

ionellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som skyddar hälsa och miljö från farliga kemika-

lier. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i varor och gör 

inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkän-

ner bekämpningsmedel innan de får användas. Vi har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö. Vi arbetar också med att informera allmänhet och företag om kemikalier i vardagen samt hur 

man kan göra hållbara val. 

Tabell 1. Uppgifter enligt instruktionen 

 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, 

3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper 
att de behöver regleras som kemiska produkter eller tekniska organismer. 

Utveckling av lagstiftning och andra 
styrmedel, sid.13. 
Tillståndspröva, upplysa och annan re-
geltillämpning, sid. 38.  
Utöva tillsyn och ta fram kemikaliesta-
tistik, sid. 75. 

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 rapporte-
ring i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Inspektionen ska i fråga om sitt 
miljöarbete enligt första stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med 
verketom vilken rapportering som behövs. 

Kemikalieinspektionens uppdrag, sid. 5. 
Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, 
sid. 13. Handlingsplan för en giftfri vardag, 
sid. 15. Utveckling av arbetet med miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö, sid. 17. Kemi-
kalieinspektionens arbete i Miljömålsrå-
det, sid. 19.  
Produktregistret, sid. 75.  
Internt miljöarbete, sid. 91. 

3 § Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka:  

1. i samarbetet inom Europeiska unionen,  

2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete,  

3. inom den svenska politiken för global utveckling, och  

4. inom det internationella samarbetet i övrigt. Inspektionen ska även vara regering-
ens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden 

Kemikalieinspektionens uppdrag, sid. 5. 
Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, 
sid. 13. Vårt arbete inom EU, sid. 21. Vårt 
internationella arbete, sid. 32.  
Tillståndspröva, upplysa och annan regel-
tillämpning, sid. 38.  
Utöva tillsyn och ta fram kemikaliesta-
tistik, sid. 75. 

4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt 

 1. ifråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § och deras 
hälso- och miljörisker a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid be-
hov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter 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, kemikaliesäkerhet och gällande regler 
samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,  

5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har 
särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och  

6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde. 

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, 
sid. 13. Ta fram föreskrifter, sid. 20. 
Pröva ansökningar och dispenser för be-
kämpningsmedel, sid. 38. Upplysa och ut-
bilda, sid. 69.  
Produktregistret, sid. 75. Ge tillsynsväg-
ledning, sid. 84.  

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

Regeringsuppdrag och remisser, sid. 13. 
Ta fram föreskrifter, sid. 20.  
Effektiviseringsåtgärder för prövningen 
av bekämpningsmedel, sid. 64. Upplysa 
och utbilda, sid. 69. 
Produktregistret, sid. 75. 

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

Vårt internationella arbete, sid. 32.  
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Tabell 2. Uppgifter enligt andra beslut 

Uppgifter enligt andra beslut Resultat 

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Senast ändrad genom 
(2016:823). 

Produktregistret, sid. 75. 

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
Senast ändrad genom (2016:1195). 

Tillståndspröva, upplysa och annan regeltillämpning, 
sid. 38. Produktregistret, sid. 75. Intäkter och kostna-
der, sid. 95. 

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

Pröva ansökningar och dispenser för bekämpnings-
medel, sid. 38. 

Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, in-
sekter och spindeldjur. Senast ändrad genom (2014:428). 

Pröva ansökningar och dispenser för bekämpnings-
medel, sid. 38.  

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 
Senast ändrad genom (2016:796).  

Samtliga avsnitt.  

Miljötillsynsförordning (2011:13). Senast ändrad genom (2016:1198). Operativ tillsyn, sid. 79. Tillsynsvägledning, sid. 84. 

En statsförvaltning i förnyelse (S2012.004).  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Senast ändrad genom 
(2016:1305). 

Operativ tillsyn, sid. 79. 

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Senast ändrad genom 
(2016:834). 

Pröva ansökningar och dispenser för bekämpnings-
medel, sid. 38. Intäkter och kostnader, sid. 95. 

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425). Senast ändrad genom 
(2016:795) 

Pröva ansökningar och dispenser för bekämpnings-
medel, sid. 38. 

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänstför konsumenter Upplysa och utbilda, sid. 69. Handlingsplan för en 
giftfri vardag, sid. 15. 

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

Samtliga avsnitt. 

- särskilt farliga ämnen  Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 13. 
Begränsning av särskilt farliga ämnen, sid. 17, 34. 
Vårt arbete inom EU, sid. 21. 

- kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper Vårt nationella arbete sid. 13. Vårt arbete inom EU, 
sid. 21. Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 15. 

- information om farliga ämnen i varor Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 13. 
Vårt arbete inom EU, sid. 21. Handlingsplan för en 
giftfri vardag, sid. 15. Vårt internationella arbete, sid. 
32.  

- utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 13. 
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 15. Vårt ar-
bete inom EU, sid. 21. 

- effektivare kemikalietillsyn inom EU Tillsynssamarbete inom EU, sid. 86. 

- giftfria och resursfria kretslopp Regeringsuppdrag och remisser, sid. 13. Handlings-
plan för en giftfri vardag, sid. 15. 

- minska barns exponering för farliga kemikalier Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 13. 
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 15. Till-
ståndspröva, upplysa och annan regeltillämpning, sid. 
38.  Operativ tillsyn, sid. 79. 
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Tabell 3. Återrapportering enlig regleringsbrevet och andra beslut 

Återrapporteringskrav Resultat 

Handlingsplan för en giftfri vardag.  

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av hand-
lingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder 
som vidtagits med de särskilda medel som tilldelats myndigheten, samt vilken effekt de ex-
tra medlen haft för arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag. Myndigheten ska 
särskilt redovisa sitt arbete på följande områden:  

 nationella begränsningar  

 strategin för arbetet med högfluorerade ämnen  

 ökad satsning på information om farliga ämnen 

Kemikalieinspektionens uppdrag, sid. 5. 
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 
15. Tabell 6. Vårt nationella arbete, sid. 
13. Vårt arbete inom EU, sid. 21. Vårt in-
ternationella arbete, sid. 32. Tillsyn av va-
ror, sid. 82. 

Bekämpningsmedel  

Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att för-
korta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen ska påskynda harmo-
niseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed 
upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö. 
 
 Kemikalieinspektionen ska redovisa 

 ärendebalansen förhandläggningen av växtskyddsmedel respektivebiocidpro-
dukter uppdelat per år 

 kostnaderna förhandläggningen av växtskyddsmedel respektivebiocidprodukter 
samt intäkterna uppdelat per resultatområde 

 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 effektivisera prövningen av bekämpningsmedel. 

Pröva ansökningar och dispenser för be-
kämpningsmedel, sid. 38. Tabell 18-26. 

Minskade utsläpp från resor och transporter.  

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och trans-
porter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram 
inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se. 

Internt miljöarbete, sid. 91. 

Utgiftsprognoser  

Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognos-
tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle 
och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Eko-
nomistyrningsverket. 

 20 januari  

 19 februari 

 3 maj  

 1 augusti 

 26 oktober 2016 

Kemikalieinspektionen har redovisat pro-
gnoser för 2015–2019 vid fem tillfällen i 
enlighet med återrapporteringskravet. 

Strategi för Kemikalieinspektionens arbete med 3R-frågor.  
Kemikalieinspektionen ska, i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 

 Ändringar i djurskyddslagen, och i samråd med Jordbruksverkets kompetens-
centrum för 3R-frågor,  

 upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses,  

 efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, 
begränsa och förfina användningen av försöksdjur. 

Redovisningen ska rapporteras i myndighetens årsredovisning för år 2016. 

Strategi för 3R-frågor, sid. 33. 

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. 

 Regeringsbeslut den 18 december 2014. M2015/00214/Mm. Redovisas i årsre-
dovisningen. 

Kemikalieinspektionens arbete i Miljö-
målsrådet, sid. 19. Tabell 7-9. 

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. 
                  Regeringsbeslut den 25 juni 2015. M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 
                  mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016-2019. 

Kemikalieinspektionens arbete i Miljö-
målsrådet, sid. 19. Tabell 7-9. 
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön 

som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mång-

falden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 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 

nedbrytningsprodukter är tillgängliga 

 förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot männi-

skors hälsa eller miljön 

 kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbe-

dömning 

 information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är till-

gänglig. 

För att verka för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö arbetar vi både nationellt, inom EU och internation-

ellt. Vi samarbetar med andra länder, myndigheter, näringsliv, forskningsorgan och organisationer. Vi 

vill underlätta för företag och konsumenter att minska hälso- och miljöriskerna från kemikalier, inte 

minst från kemikalier i varor. För att öka takten i arbetet mot Giftfri miljö har regeringen gett Kemika-

lieinspektionen i uppdrag att vidareutveckla handlingsplanen för en Giftfri vardag 2015-2017. Inom 

handlingsplanen arbetar vi med det övergripande målet att skydda barn och unga från kemikalierisker. 

Vi har också fått i uppdrag att bistå Miljömålsrådet. 

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 Sve-

rige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också struktur för att följa 

upp och utvärdera hur arbetet går. 

Kemikalieinspektionen har i uppdrag att verka för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Vi har 

ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Det innebär att vi ska samordna, följa upp, utvärdera 

och rapportera 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 mil-

jöproblemen är lösta, utan att ha orsakat 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. Miljökvalitetsmå-

len med preciseringar ska vägleda myndigheter, kommuner och andra aktörer i miljöarbetet. 

Kemikalieinspektionen bidrar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att genomföra regeringens kemi-

kaliepolitik. Det innebär sammanfattningsvis att vi: 

 tar fram kunskap genom att följa upp och utvärdera 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 ke-

miska produkter och varor, samt genom att pröva ansökningar om godkännande av bekämp-

ningsmedel. 
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Kemikalieinspektionens verksamhet är starkt präglad av EU. EU-regler styr till största delen vårt verk-

samhetsområde och vi samarbetar aktivt med andra medlemsländer och med olika EU-myndigheter för 

att utveckla och genomföra den gemensamma lagstiftningen. EU-arbetet ger många möjligheter samti-

digt som det innebär utmaningar när många länder ska komma överens om regler och system som ska 

fungera för alla. Att Kemikalieinspektionens verksamhet är så nära kopplad till EU ställer särskilda krav 

på vår samverkan med de andra medlemsländerna och på vårt sätt att arbeta. 

Vår samlade bedömning är att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö till 2020 med de 

beslutade och planerade styrmedel som finns idag. Vissa miljögifter minskar, men för många ämnen 

saknas kunskap om deras förekomst och effekter för människa och miljö. Ökad global konsumtion le-

der till allt större kemikalie- och varuproduktion. Farliga ämnen sprids från användningen av dessa pro-

dukter och varor. Samtidigt har användningen av särskilt farliga ämnen börjat begränsas inom EU. In-

tresset för att frivilligt ersätta farliga ämnen ökar också inom många sektorer. En viktig insats är att 

verka för en strategi för giftfri miljö som gäller för hela EU. Med globaliseringen ser vi ett behov av att 

stärka våra internationella insatser för att kunna påverka det internationella flödet av kemiska varor, 

material och produkter. 

Giftfri miljö bidrar till Agenda 2030 

FN:s generalförsamling beslutade i september 2015 om Agenda 2030, som innehåller 17 globala håll-

barhetsmål och ska leda till en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Kemi-

kalieinspektionen ser möjligheten att Agenda 2030 kan tydliggöra och stärka kopplingarna mellan de 

nationella miljömålen och behovet av innovation i form av utveckling av nya, miljövänligare lösningar. 

Miljömålen kan på så sätt bli en tydligare drivkraft som främjar företagens konkurrenskraft, tillväxt och 

jobb. 

Miljömålssystemet med generationsmålet, miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmål svarar väl upp 

till genomförande av de mål i Agenda 2030 som handlar om kemikalier, hälsa och miljö. Det är viktigt 

att behålla, utveckla och förstärka det svenska miljömålssystemet även efter 2020. Miljömålssystemet är 

en delkomponent och en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla de globala hållbarhets-

målen nationellt och bidra till att de nås globalt. 

Förebyggande kemikaliekontroll bidrar direkt och indirekt till FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

För åtta av de sjutton hållbarhetsmålen finns tydliga kopplingar till det svenska miljökvalitetsmålet Gift-

fri miljö (se figur 1). 
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Figur 1. Giftfri miljö och koppling till åtta av de globala hållbarhetsmålen 
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Figur 2. Kemikalieinspektionens ledningssystem  
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Resultatredovisning 

Om årsredovisningen 
Kemikalieinspektionens resultatredovisning för 2016 är indelad enligt verksamhetens huvudprocesser, i 

likhet med tidigare år. Huvudprocesserna speglar vårt uppdrag och tydliggör våra leveranser till omvärl-

den: till uppdragsgivare, företag och näringsliv samt till medborgare. Inom respektive avsnitt har vi valt 

ett antal prestationer som över tid är relevanta och låter sig jämföras avseende volym och kostnad.  

I det inledande avsnittet Kemikalieinspektionens uppdrag finns stöd till läsaren i form av en tabell med 

våra uppgifter enligt instruktionen och andra beslut. Där finns också hänvisningar till relevanta delar i 

resultatredovisningen avseende prestationer, återrapportering och annan resultatinformation. I resultat-

redovisningen är de textavsnitt som är svar på återrapporteringskrav markerade som grå rutor. 

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

på huvudprocesserna. Vi avslutar resultaten med att redovisa myndighetens utveckling och förvaltning. 

Allra sist i årsredovisningen finns en ordlista. 

Samtliga kostnader i prestationstabellerna är totala kostnader och anges i tusentals kronor. 

 De totala kostnaderna för prestationer är inte alltid desamma som totalkostnaden i resultaträk-

ningen, 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. 

Vårt urval av prestationer: 

Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel: 

 Redovisade regeringsuppdrag och besvarade remisser 

 Kemikalieinspektionens föreskrifter 

 Vårt bidrag till utveckling av EU:s kemikalielagstiftning 

 Vårt bidrag till utveckling av EU:s bekämpningsmedelslagstiftning 

 Utbildningsprogram om strategier för kemikaliekontroll 

 Regionalt kemikalieforum i Sydostasien 

Tillstånd och upplysning: 

 Beslut i prövningsärenden om växtskyddsmedel 

 Beslut i prövningsärenden om biocidprodukter 

 Beslut i prövningsärenden om dispens för vissa allmänkemikalier 

 Frågor till upplysningstjänsten 

 Stöd till näringslivet 

 Hantering av överklaganden 

 Exportanmälningar av farliga ämnen 

Tillsyn och registratur: 

 Förvaltning av produktregistret 

 Officiell statistik 

 Tillsyn av kemiska produkter 

 Tillsyn av bekämpningsmedel 

 Tillsyn av varor 

 Tillsynsvägledning 

 Tillsynssamarbete i EU 
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Utveckla lagstiftning och andra styrmedel 

Kemikalieinspektionen har ett särskilt ansvar att följa upp och utvärdera det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö. För att verka för målet samarbetar vi nationellt, inom EU och internationellt – såväl med andra myndigheter 

som näringsliv, kommuner, forskningsorgan och andra aktörer. Vi strävar efter att på ett kostnadseffektivt sätt hitta 

åtgärder och verka för de mål som riksdagen och regeringen har beslutat. Vi bistår regeringen i utveckling av lag-

stiftning och konventioner både nationellt, inom EU och internationellt. Vi bedriver internationellt utvecklingssamar-

bete om kemikaliekontroll. Lagstiftningen har en central roll när det gäller att uppnå Giftfri miljö, 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 ekonomiska styrmedel. 

Vårt nationella arbete 

Regeringsuppdrag och remisser 

Kemikalieinspektionen har under 2016 redovisat flera regeringsuppdrag. Vi har bland annat arbetat 

med högfluorerande ämnen, underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030, begränsning av 

mikroplaster i kosmetiska produkter samt tagit fram en strategi för att främja resursfria och resurseffek-

tiva kretslopp, se tabell 4. Arbetet ska ge underlag till beslut om utvecklingen av framtida styrmedel till 

gagn för en förbättrad kemikaliekontroll, en minskad risk för människors hälsa och för miljön och på 

lång sikt bidra till att uppnå riksdagens mål om en Giftfri miljö. På samma sätt för vi in aspekter om ke-

mikaliekontroll och kunskap om risker med kemikalier i våra remissvar. 

Figur 3. En effektkedja av vårt arbete med regeringsuppdrag och remisser 

 

  Tabell 4. Redovisade regeringsuppdrag 2016 och våra förslag i korthet 

Regeringsuppdrag sammanfattning Ärende-nummer 

Strategi för att främja giftfria och 
resurseffektiva kretslopp i EU 
och internationellt inom kemika-
lielagstiftningen 

Kemikalieinspektionen konstaterar att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper behö-
ver bli bättre i alla led, även i den internationella handeln. Det är viktigt att information om 
kemiska ämnen följer med varor genom hela livscykeln, från att de formges tills de återvinns 
eller skrotas. Avfallslagarna och kemikalielagarna behöver utvecklas parallellt för att återvin-
ningen av material ska kunna öka utan att farliga kemiska ämnen cirkulerar i kretsloppet. 

H16-03243 

Strategi för Kemikalieinspektion-
ens arbete med 3R-frågor 

Kemikalieinspektionen har tagit fram en strategi för arbetet med 3R-frågor. Samverkan och 
samarbete har skett med Jordbruksverket och övriga myndigheter som fått samma uppdrag.  

H16-02944 Kors-
hänvisning till 
H15-07055  

Att analysera hur myndigheten 
ska verka för att nå miljömålen.  

Kemikalieinspektionen presenterar med sin framtagna åtgärdslista de olika insatserna som 
man kommer arbeta med inom miljömålsrådet. Dessa åtgärder och insatser kan ses i sin hel-
het i tabell 7-9. 

H15-05685 

Att bistå Miljömålsrådet. Redo-
visas i årsredovisningen. 

Kemikalieinspektionen presenterar med sin framtagna åtgärdslista de olika insatserna som 
man kommer arbeta med inom miljömålsrådet. Dessa åtgärder och insatser kan ses i sin hel-

het i tabell 7-9. 

H15-00127  
(förordnande  
H15-00126) 

Ändring av uppdrag att följa upp 
mål för förenklingsarbetet på 
centrala myndigheter. Rapporte-
ras till Tillväxtverket 

Kemikalieinspektionen redovisar arbetet med målet om kortare handläggningstider, målet 
om företagens nöjdhet med sina kontakter med myndigheter samt målet om systematiska 
samråd med företagare. 

H13-02393  
H15-00003 
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Regeringsuppdrag sammanfattning Ärende-nummer 

Nationell begränsning av mikro-
plast i kosmetiska produkter 
(delredovisning från Handlings-
planen för en giftfri vardag 
2015-2017) 

Kemikalieinspektionen föreslår förbud av försäljning av kosmetiska produkter som sköljs av 
och som innehåller mikrokorn av plast. Vi föreslår att förbudet ska gälla från och med 1 ja-
nuari 2018. Detta under förutsättning att ytterligare åtgärder mot större källor till mikroplas-
ter i sjöar och hav utreds och genomförs. 

H15-07705 

Nationella regler för högfluore-
rade ämnen i brandsläcknings-
skum (delredovisning från 
Handlingsplanen för en giftfri 
vardag 2015-2017) 

Kemikalieinspektionen redovisar en rad förslag för att främst minska tillförseln av högfluo-
rerade ämnen till miljön eftersom de kan orsaka långvariga problem genom förorening av 
vattentäkter och hota dricksvattenförsörjningen. 

H15-02333  

Nationellt åtgärdsprogram för 
Högfluorerade ämnen (delredo-
visning giftfri vardag2015-2017). 

Kemikalieinspektionen konstaterar att den bristfälliga kunskapen om hur PFAS används och 
om ämnenas toxicitet (giftighet) gör det svårt att uppskatta vilken exponering och vilka ris-
ker PFAS innebär för människa och miljö. Därför bör PFAS bedömas och hanteras brett 
och samlat som grupp. Användningar av PFAS ska minimeras och på sikt upphöra. För att 
nå det målet har vi tagit fram en strategi där en viktig del är ett brett samarbete med olika 
myndigheter och andra aktörer – både i Sverige och internationellt. 

H15-03893 

Uppdrag att följa upp handlägg-
ningen av prövningsärenden 

Kemikalieinspektionen förslår att regeringen fattar beslut om resursförstärkning till Kemika-
lieinspektionen och att regeringen fattar beslut om att Kemikalieinspektionen får möjlighet 
att disponerabekämpningsmedelsavgifterna samt att regeringen uppdrar åt Kemikaliein-
spektionen och Ekonomistyrningsverket att föreslå en lämplig avgiftskonstruktion för pröv-
ning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. 

H15-08201 

Att medverka i genomförandet 
av EU:s strategi för Östersjöreg-
ionen och dess handlingsplan. 

 Kemikalieinspektionen har fått ett förnyat uppdrag att genomföra Östersjöstrategin. I enlig-
het med det nya uppdraget inleddes arbetet med en delredovisning av Kemikalieinspektion-
ens arbete med delmål i Östersjöstrategin (KemI-rapport 6/16). Vi konstaterar att Kemika-
lieinspektionens verksamhet berör alla delmål under Östersjöstrategins mål ”Rädda havsmil-
jön”  

H16-02767 

Årlig uppföljning 2016 av miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö och 
Etappmålen för Farliga ämnen. 
Rapporteras till Naturvårdsver-
ket. 

Kemikalieinspektionen konstaterar att miljömålet Giftfri miljö inte kan nås till 2020. Detta 
främst på grund av det tar lång tid att driva igenom regler i EU samtidigt som vi även måste 
få med oss världen i samma riktning. Dessutom tar det också lång tid innan de farliga ämnen 
som redan finns spridda omkring oss bryts ned. Vi betonar behovet av skärpta regler inom 
EU gällande att särskilt farliga ämnen behöver fasas ut samt vikten av att få till skarpa kemi-
kalieregler för material som ska återvinnas. Slutligen konstaterar vi även vikten av att tillämp-
ningen av Reach-förordningen inte mjukas upp. 

H15-07707 

Uppdrag till statliga myndigheter 
att bidra med underlag för Sveri-
ges genomförande av Agenda 
2030  

 Kemikalieinspektionen konstaterar att förebyggande kemikaliekontroll är en förutsättning 
för att nå en hållbar utveckling och att det svenska miljömålssystemet ger Sverige de verktyg 
och goda förutsättningar som behövs för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. Miljömå-
len behöver därför finnas kvar även efter 2020. För att uppnå en förebyggande kemikalie-
kontroll måste insatser med inriktning på kunskap, information, utfasning och riskminskning 
genomföras tillsammans med företag, organisationer, medborgare och andra länder.  

H16-04488 

Därutöver har vi två uppdrag om att ta emot nyanlända flyktingar respektive personer med funktions-

nedsättning för praktik (H16-03322 och H16-03242). Uppdragen har delredovisats till Statskontoret, se 

avsnitt kompetensförsörjning. Vi har också ett uppdrag om minskade utsläpp från resor och transporter 

(REMM), se avsnitt internt miljöarbete. 

Kemikalieinspektionen berörs också av regeringsuppdrag ställda till andra myndigheter. Vi har i samråd 

eller i samarbete med andra myndigheter medverkat i en rad regeringsuppdrag som redovisats under 

2016: 

 Statens veterinärmedicinska anstalts uppdrag att kartlägga omfattningen av sårskadad fisk i Ha-

nöbukten, H15-06718 

 Naturvårdsverket uppdrag rörande screening av förekomsten av miljögifter, H15-02525 

 Formas uppdrag om växtskyddsforskning, H15-05002 

 Naturvårdsverkets uppdrag om att förbereda för tillämpningen av EU:s förordning om genom-

förande av Nagoya-protokollet, H15-03992 

 Konsumentverkets uppdrag att rapportera om konsumentproblem, H15-05072 

 Boverkets uppdrag att utarbeta en strategi för arbetet med material i kontakt med dricksvatten, 

H15-07508 

 Naturvårdsverkets uppdrag att verka för digitalt först - för smartare miljöinformation 2016-

2018, H16-04230 

 Naturvårdsverkets uppdrag om att utveckla förslag om hantering av textilier, H14-04443 

 Naturvårdsverkets uppdrag om stärkt kommunikation om miljömålen 
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 Jordbruksverkets uppdrag om att lämna förslag på miljöåtgärder inom ramen för landsbygds-

programmet, H16-04783 

 Säkerhetspolisens uppdrag att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism, 

H15-06427 

 Polismyndighetens uppdrag att vidta åtgärder för att införliva regeringens strategi mot 

terrorism, H15-06428 

 Socialstyrelsens uppdrag om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, H14-02931 

 Naturvårdsverkets uppdrag om giftfria och resurssnåla kretslopp (Del av handlingsplan för 

Giftfri vardag), H15-02504 

 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens uppdrag om värdefulla skogar, H16-04987. 

Tabell 5. Redovisade regeringsuppdrag och besvarade remisser 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Redovisade regeringsuppdrag 15 10328 7 8 846 7 10 560 

Redovisade regeringsuppdrag ställda till andra myndig-
heter som Kemikalieinspektionen deltagit i 15 690 13 2 880 6 621 

Summa 30 11018 20 11726 13 11181 

Besvarade remisser från Regeringskansliet 38 - 31 - 36 - 

Remisser från andra myndigheter 101 - 99 - 78 - 

Övriga remisser 25 - 28 - 25 - 

Summa 164 3262 158 3418 139 3115 

Under året har vi redovisat mer än dubbelt så många regeringsuppdrag som tidigare år. Även antalet 

regeringsuppdrag där vi på olika sätt bidragit till andra myndigheters regeringsuppdrag har ökat. När det 

gäller besvarade remisser har antalet också ökat jämfört med föregående år. Ökningen avser främst re-

misser från Regeringskansliet. 

Handlingsplan för giftfri vardag 

Regering och riksdag har meddelat att satsningen på handlingsplanen för en giftfri vardag ska fortsätta 

till år 2020. Regeringens nuvarande uppdrag gäller perioden 2015-2017. Vi har i enlighet med uppdraget 

ytterligare ökat insatserna i Sverige, och har fortsatt hög prioritering av arbetet i EU. Varor tillverkas 

alltmer utanför EU, i länder med mindre sträng kemikalielagstiftning. Det gör att betydelsen av det in-

ternationella arbetet ökar. Vi fortsätter att prioritera tillsynen över att företagen i Sverige följer reglerna 

om farliga ämnen i varor. Det gäller inte minst varor som är tillverkade utanför EU. Här ger vi en över-

gripande redovisning av vårt arbete inom handlingsplanen för giftfri vardag. Större insatser inom hand-

lingsplanen redovisas separat i resultatredovisningens respektive avsnitt. 

Kemikalieinspektionen har arbetat med att undersöka möjligheterna för nationella begränsningar av bis-

fenoler, mikroplast i kosmetiska produkter samt triklosan i kosmetiska produkter. Deluppdraget om 

mikroplast färdigställdes under året och vi föreslår där förbud av försäljning av kosmetiska produkter 

som sköljs av och som innehåller mikrokorn av plast. Vi har arbetat med ökad satsning på information 

om farliga ämnen genom samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent för utbildning om kemikalier i för-

skola och skola. Vi har fortsatt arbetet i nätverket giftfri vardag där ett flertal av landets kommuner, reg-

ioner, länsstyrelser och landsting i landet deltar. 

Högfluorerade ämnen har förorenat grundvattnet och vattentäkter på många platser i Sverige. Vi har 

lämnat ett förslag till regeringen på nationell begränsning av brandskum som innehåller högfluorerade 

ämnen. Vi har även redovisat en strategi till regeringen hur användningen av högfluorerade ämnen i öv-

rigt ska minska samt fortsatt arbetet inom nätverket om högfluorerande ämnen. Under året har vi arbe-

tat vidare i våra två nationella nätverk för informationsutbyte och samordning av aktiviteter mellan 
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olika aktörer. Detta innebär samarbete med andra myndigheter, räddningstjänster och forskare. På Ke-

mikalieinspektionens webbplats finns sedan sommaren 2016 en guide om PFAS som visar ansvarsom-

råden för de myndigheter som deltar i myndighetsnätverket. Gruppen har under året utökats med Ge-

neralläkaren och representanter från länsstyrelserna. För att komplettera lagstiftning och internationella 

överenskommelser har vi genomfört andra nationella insatser. Ett stort antal kommuner deltar i nätver-

ket Giftfri vardag som vi startade i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) år 2015. 

Intresset är stort från kommunerna och många kommuner delar med sig av sina erfarenheter från insat-

ser för giftfri vardag. Vi har fortsatt vårt samarbete med Håll Sverige Rent för att öka kunskaperna om 

farliga ämnen i vardagen hos pedagoger, barn och ungdomar i förskolor och skolor. 

Kemikalieinspektionen har fortsatt att engagera sig i Östersjösamarbetet, bland annat som partner i Stif-

telsen Hållbara Hav. Vi fick därmed möjlighet att delta i seminarier som arrangerades på briggen Tre 

Kronor af Stockholm exempelvis under Almedalsveckan. Vi var också huvudarrangör för ett semi-

narium för kemikaliesmart upphandling. 

Vi har som riskminskade åtgärd på EU-nivå under året deltagit i screening av ämnen till kandidatlistan 

och ämnesutvärdering. Vi har också avslutat två ämnesutvärderingar, genomfört riskhanteringsanalyser 

och föreslagit två ämnen till kandidatlistan och fem ämnen för klassificering. Vi har bidragit på flera sätt i 

arbetet för att få kriterier för hormonstörande ämnen på plats och för att effektivisera Echas arbete och 

beslut kring den nya testmetoden för reproduktionstoxicitet. Se vidare under ”Vårt arbete i EU” sid. 21. 

Tillsynen har fortsatt att fokusera på varor i hemmet och i barns närmiljö med fokus på till exempel 

mjuka plaster, elektronik, smycken och gummimaterial. Vi har under året genomfört 628 analyser som 

visar att många varor, speciellt billiga elprodukter och leksaker, fortsatt är problematiska för hälsa och 

miljö. Vi kan konstatera att behovet av kontinuerliga tillsynsinsatser är nödvändiga för att uppnå hög 

regelefterlevnad. Se vidare under "Tillsyn av varor" på sid. 83. 

På det internationella området har vi fortsatt vårt arbete med ett globalt program om information om 

ämnen i varor (Chemicals in Products, CiP) där Kemikalieinspektionen är ordförande i CiP:s styrgrupp. 

Kemikalieinspektionen är medlem i expertkommittén som förbereder rekommendationer om nya äm-

nen att ta upp i Stockholmskonventionen. Kommittén har i år behandlat flera särskilt farliga ämnen och 

har tagit fram förslag till partsmötet i konventionen, som äger rum 2017, om global utfasning, med eller 

utan undantag, för några av dessa. Se vidare under ”Information om farliga ämnen” sid. 33. 

I tabell 6 anges hur kostnaderna för genomförandet av handlingsplanen fördelar sig på olika områden. 

Tabell 6. Totala kostnader för genomförande av handlingsplanen för en giftfri vardag (Kostnad tkr) 

 2016 2015 

1. Nationella begränsningar 3 467 5 204 

2. Strategi för högfluorerande ämnen 4 125 3 084 

3. Ökade informationsinsatser 5 086 2 648 

4. Prioriterade områden EU 2 967 4 030 

5. Förslag på reglering av ämnen i EU 5 272 4 958 

6. Internationellt arbete 1 515 1 881 

7. Tillsyn varor 4 936 5 423 

8. Andra styrmedel än lagstiftning 790 1 750 

- bidrag till SWETOX  
(Swedish Toxicology Sciences Research Center) 

4 500  

9. Giftfria och resurssnåla kretslopp 735 401 

- bidrag till Naturvårdsverket 2 000 2000 

10. Samordning 1 858 806 

Totalt 37 251 32 185 
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Under 2016 tillkom en tydlig ökning av andelen arbete för att öka kunskaperna om risker med nano-

material. Detta till följd av regeringens beslut om att via Kemikalieinspektionens anslag lämna bidrag till 

SWETOX för upprättande av en nanoplattform. Under året genomfördes bland annat Forum för giftfri 

miljö som bidragit till de ökade kostnaderna för informationsarbete jämfört med 2015. Även kostnaden 

för samordning har ökat vilket främst beror på ökade kostnader för att hålla samman de olika delarna. 

Samtidigt har kostnaderna för EU-arbetet minskat något. I övrigt har kostnaderna för de olika delområ-

dena huvudsakligen legat på ungefär samma nivå som under föregående år. Skillnaden för kostnaderna 

mellan 2015 och 2016 gällande mål 3 beror främst på att kostnaderna för arbetet med till exempel bi-

draget till Hållbara Hav och andra direkta informationsinsatser har flyttats från mål 8 till mål 3. 

Utveckling av arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 

Kemikalieinspektionen har under året lämnat underlag till Naturvårdsverket för den årliga uppfölj-

ningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. Den samlade bedöm-

ningen är fortsatt 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 kemiska ämnen kan frigöras och spridas i produktion, användning 

och i avfallshanteringen. Arbetet behöver fortsätta i linje med regeringens strategi för Giftfri miljö som 

lades fram för riksdagen 2014. En viktig insats är att verka för att EU:s strategi för en giftfri miljö inne-

håller ambitiösa mål för EU i likhet med de svenska målen för giftfri miljö, betonar skyddet av barn, 

stärker substitutionsprincipen och att kemikalier beaktas i arbetet med en cirkulär ekonomi. 

I augusti redovisade Kemikalieinspektionen underlag till regeringen för Sveriges genomförande av 

Agenda 2030 där bland annat en kartläggning ingick av hur miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kopplar till 

de globala hållbarhetsmålen. Det nationella miljökvalitetsmålet kopplar direkt till åtta av de globala håll-

barhetsmålen, bland annat hållbara konsumtions och produktionsmönster, god hälsa och säkert dricks-

vatten. Kemikalieinspektionens övergripande slutsats är att ett fortsatt arbete för giftfri miljö och före-

byggande kemikaliekontroll är nödvändigt för att kunna uppnå hållbarhetsmålen, i Sverige, inom EU 

och internationellt. Kemikalieinspektionen har under året samverkat med andra myndigheter och orga-

nisationer för att främja arbetet med att nå miljömålen, bland annat genom att aktivt delta i Miljömåls-

rådets arbete och genom att samtala med nyckelaktörer. Samverkansåtgärderna inom miljömålsrådets 

arbete redovisas i avsnitt "Kemikalieinspektionens arbete inom miljömålsrådet". 

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. 

Branschdialoger 

Kemikalieinspektionen har under 2016 deltagit i dialog med branschföreträdare inom områdena leksaker, 

kosmetiska produkter och textilier. Syftet med vårt deltagande i dialogerna har bland annat varit att verka 

för fortsatt arbete med att fasa ut särskilt farliga ämnen och överlag minska riskerna med farliga ämnen i 

varor och produkter. Vi har vid dialogtillfällena bland annat presenterat vad som är aktuellt på myndig-

heten, inklusive relevanta regeringsuppdrag, vilka förslag som har lämnats och vilka kemikaliefrågor som 

prioriteras inom respektive bransch, samt uppföljning av de tillsynsinsatser som skett. Prioriterade ämnen 

för alla tre branscher har exempelvis varit sådana som kan störa arvsmassan eller fortplantningsförmågan 

eller är cancerframkallande eller allergiframkallande. Dialogen ger myndigheten värdefull insikt i vad som är 

viktiga frågor för branscherna. Branscherna har också uttryckt att det finns ett fortsatt behov av dialog med 

Kemikalieinspektionen kring frågor som rör kemikalier i varor och produkter samt kemikaliekontroll. 

Minskad exponering för kemiska ämnen 

Här redovisar vi det nationella arbete vi har gjort för att kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte 

ska vara skadliga för människor eller den biologiska mångfalden. 
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Samverkan inom forskningsområdet   

Utvecklingen av åtgärder inom kemikalieområdet sker ofta som en växelverkan mellan forskning och regel-

utveckling. Detta samspel har bidragit till viktiga åtgärder och forskningsprojekt inom områden som till ex-

empel kombinationseffekter, hormonstörande ämnen, spridningen av högfluorerade ämnen och spridning 

av växtskyddsmedel från växthus. Forskningsbaserad kunskap är nödvändig för utveckling av åtgärder. 

Kemikalieinspektionen saknar egna medel för forskning. Därför är vår samverkan med forskningsfinan-

siärer och andra aktörer inom forskningen särskilt viktig. Vår samverkan ger oss en aktiv omvärldsbe-

vakning 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 Lantbruksuniversitet (CKB), Institutionen för miljö-

vetenskap och analytisk kemi (ACES), Swetox, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. 

Under året har vi arbetat tillsammans med dessa för att få till stånd och nyttiggöra forskning av relevans 

för en Giftfri miljö. Det har vi gjort genom att vi bland annat deltagit i styrelser och samarbetat om 

forskningsrelaterade regeringsuppdrag. 

Kemikalieinspektionens toxikologiska råd är ett expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frå-

gor för myndigheter och forskare. Rådet har under 2016 arrangerat ett seminarium om miljöföroreningar i 

Östersjön. Vidare har Kemikalieinspektionen tagit fram ett förslag till regeringen om att en samordnings-

grupp för kemikaliesäkerhet, kallad SamTox, ska inrättas. Som följd av detta förslag beslutade regeringen 

om en sådan samordningsgrupp i december 2016. Regeringens beslut innebär att en samordningsgrupp av 

berörda myndighetschefer inrättas för tidigare upptäckt av nya potentiella kemikaliehot. Syftet med sam-

ordningsgruppen är en utökad samverkan och kunskapsutbyte mellan myndigheter, akademi och andra ak-

törer så att samhället tidigare kan upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikaliehot. Syftet är 

också att säkerställa att det finns en struktur för snabb och systematisk överföring av information och sam-

arbete kring åtgärder mellan ansvariga myndigheter och andra aktörer vid upptäckten av ett allvarligt kemi-

kaliehot. Kemikalieinspektionen är övergripande ansvarig och sammankallande för SamTox. 

Utbildning om kemikalier i förskola och skola 

Under 2016 har Kemikalieinspektionen fortsatt sitt samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi har bi-

dragit till att kemikalier införts som det sjunde temat inom konceptet ”Grön flagg” vilket används av sko-

lor och förskolor i 238 av Sveriges 290 kommuner. Grön flagg används av nästan 2 700 skolor och försko-

lor i Sverige och det leder till en ökad medvetenhet om hållbar utveckling hos hundratusentals barn. Under 

temat ”kemikaliesmart” har vi under året gemensamt med Håll Sverige Rent, tagit fram 13 nya lektionsupp-

lägg för skolan (förskoleklass till gymnasiet) för att öka elevers kunskap och medvetenhet om kemikalier i 

vardagen. Det pedagogiska material som färdigställdes i fjol för att göra förskolan mera kemikaliesmart har 

under 2016 kommunicerats runt om i landet i form av utbildningar, främst för förskolepersonal. Materialet 

till förskolan har under året också kompletterats med tips för hur förskolor kan få kemikaliesmarta gårdar. 

Nätverket Giftfri vardag 

Under slutet av 2015 startade Kemikalieinspektionen ett nätverk för att underlätta för kommuner att 

sprida goda exempel och bidra till en plattform för att kunna ställa frågor till varandra. Nätverket har 

under 2016 blivit aktivt och antalet medlemmar har vuxit till nästan 300 personer. Nätverket består nu 

av 134 kommuner och har utvidgats till att även omfatta regioner, länsstyrelser och landsting. Medlem-

marna i nätverket har tillgång till en webbaserad plattform där de kan sprida goda exempel och lägga 

upp egna sidor som beskriver deras proaktiva arbete. Cirka 20 stycken kommuner/regioner har under 

året lagt upp egna sidor. Till nätverket finns även en referensgrupp bestående av 8 stycken kommuner. 

Under året har Kemikalieinspektionen arrangerat ett möte för att höja kunskapen om kemikalier i var-

dagen med fokus på upphandling, byggprodukter och kemikaliesmart förskola. På mötet deltog över 

120 personer som är aktiva i nätverket. 
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Forum för giftfri miljö 

I november genomförde Kemikalieinspektionen konferensen Forum för giftfri miljö för femte gången. 

Temat var innovation och forskning med koll på kemikalierna. Konferensen handlade om vad som 

måste göras för att skapa hållbara material och varor, utan farliga kemikalier, som kan återvinnas och bi-

dra till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle. Under dagen diskuterades hur det kan säkerställas 

att nya lösningar och innovationer löser fler miljöproblem samtidigt och inte skapar nya. Under dagen 

bjöds det även på en interaktiv utställning där besökarna fick möjlighet att diskutera aktuell forskning, 

lyssna till olika myndigheters behov av innovation och forskning och höra om nya lösningar och inno-

vationer med potential att minska behovet av farliga ämnen. På konferensen deltog 230 deltagare, bland 

andra myndigheter, näringsliv, forskare och innovatörer. I utvärderingen av konferensen uttryckte delta-

garna att de var mycket nöjda och att de fått med sig inspiration och kunskap till sitt fortsatta arbete. 

Kemikalieinspektionens arbete inom Miljömålsrådet 

Kemikalieinspektionen har sedan 2015 deltagit i Miljömålsrådets arbete. Vi har huvudansvar för tre 

samverkansåtgärder och deltar i nio samverkansåtgärder som andra myndigheter har huvudansvar för. 

Samtliga samverkansåtgärder presenteras i tabell 7 och 8. Därutöver har vi femton aktiviteter som Ke-

mikalieinspektionen själv genomför för att fullgöra uppdraget. 

Samverkansåtgärder som Kemikalieinspektionen har huvudansvar för  

I åtgärden om upphandlingskriterier pågår arbete med en aktivitetsplan för 2017-2018 för hur nya krite-

rier kan tas fram. I åtgärden om växtskadegörare har ett underlag tagits fram med konkreta förslag till 

samarbetsåtgärder. Åtgärden om resurseffektiva kretslopp startade i december 2016 med ett möte för 

rådets alla kontaktpersoner. 

Tabell 7. Samverkansåtgärder som Kemikalieinspektionen har huvudansvar för 

Åtgärdsrubrik samt händelser  Tidsplan  
 Påbör-
jat/ Klart  

 Koppling till annat uppdrag/finansiering  

Utveckla upphandlingskriterier för innemiljöer där 
barn kan bli exponerade för farliga kemikalier 

 2016 - 2018   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Giftfri vardag 

Åtgärder för alternativ till kemisk bekämpning av 
växtskadegörare 

 2016 - 2018   Påbörjat  Formas regeringsuppdrag om växtskyddsforskning (redovi-
sat 2016) 

Åtgärder i anslutning till strategi för att främja gift-
fria och resurseffektiva kretslopp inom kemikalie-
lagstiftningen 

 2016 - 2018   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om strategi för att 
främja giftfria och resurssnåla kretslopp i EU och internat-
ionellt inom kemikalielagstiftningen (redovisat 2016). Natur-
vårdsverkets regeringsuppdrag om giftfria och resurseffek-
tiva kretslopp (redovisat 2016). 

Samverkansåtgärder som andra myndigheter har huvudansvar för  

I tabell 8 redovisas de olika insatserna som görs där Kemikalieinspektionen är delaktig men där annan 

myndighet är huvudansvarig. 

Tabell 8. Samverkansåtgärder som andra myndigheter har huvudansvar för 

Åtgärdsrubrik samt händelser  Drivansvarig myndighet   Tidsplan  
Påbörjat/ 
Klart  

Koppling till annat upp-
drag/finansiering  

Plattform för hållbar stadsutveckling Boverket  2016 - 2017   -  - 

Barns och ungas miljöer - nationell samord-
ning 

Boverket  2016 - 2017   Påbörjat  - 

Påskynda tillgängliggörandet av information 
om farliga ämnen i bygg- och anläggningspro-
dukter - med fokus på sammansatta varor 

Trafikverket  2016 - 2017   Påbörjat  - 

Utveckla Hallå konsument  Konsumentverket   2016 - 2017   Påbörjat  Kemikalieinspektionens rege-
ringsuppdrag om Giftfri vardag 

Hållbart företagande  Tillväxtverket   2016 - 2017   Påbörjat  - 
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Åtgärdsrubrik samt händelser  Drivansvarig myndighet   Tidsplan  
Påbörjat/ 
Klart  

Koppling till annat upp-
drag/finansiering  

Nationell samverkan -åtgärder mot PFAS 
spridningen i ytvatten, grundvatten och dricks-
vatten 

 Livsmedelsverket   2016 - 2017   Påbörjat  Kemikalieinspektionens rege-
ringsuppdrag om Giftfri vardag 

Båtbottenfärger och miljöfarliga färgrester  Transportstyrelsen   2016 - 2018   Påbörjat  Regeringsuppdrag om att med-
verka i genomförande av EU:s 
strategi för Östersjöregionen 

National Hub inom ramen för European Hu-
man Biomonitoring Initiative (EHBMI) 

 Naturvårdsverket   2015 - 2020   Påbörjat  - 

En samordnad plan för genomförande av åt-
gärder enligt havsmiljöförordningens åtgärds-
program 

 Havs- och vattenmyndig-
heten  

 2016 - 2021   Påbörjat  Regeringsuppdrag om att med-
verka i genomförande av EU:s 
strategi för Östersjöregionen 

Kemikalieinspektionens egna åtgärder 

I tabell 9 redovisas de olika aktiviteter som Kemikalieinspektionen är huvudansvarig för enligt Miljö-

målsrådets plan. 

Tabell 9. Kemikalieinspektionens egen åtgärdslista för 2016-2019 

Åtgärdsrubrik samt händelser  Tidsplan  
 Påbör-
jat/ Klart  

 Koppling till annat uppdrag/finansiering  

Utreda möjligheter att regulatoriskt hantera grupper av ke-
mikalier/ämnen som resulterat i: kartläggning av gruppering, 
beskrivning av möjligheter inom Reach och CLP, samver-
kan inom miljömålsarbetet påbörjad 

2016 - 2017 Påbörjat Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Ta fram nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen  2016 - 2017   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Ta fram förslag till nationella åtgärder för bisfenoler  T.o.m. 2017   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Minska riskerna med farliga ämnen i textil  2016 - 2018   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Öka tillsynen av kemikalier i varor och produkter  2016 2017   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Ta fram vägledningsmaterial om kemikalielagstiftning  2016 - 2018   Påbörjat  Finansiering via SIDA. 

Stöd till process för nya mål och strategier för säker kemika-
liehantering globalt 

 T.o.m. 2020   Påbörjat  - 

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

 2016 - 2017   Påbörjat  - 

Underlätta tillgång till lågriskämnen som resulterat i föl-
jande: rådet har antagit den åtgärdsplan som expertgruppen 
tagit fram, expertgruppen har fått förnyat mandat att följa 
upp åtgärdsplanen. 

 2016   Klart  - 

Global utfasning av särskilt farliga ämnen i Stockholmskon-
ventionen 

 2016 - 2019   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Verka för implementering av globalt program för bättre in-
formation om kemikalier i varor 

 2016 - 2020   Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Vägledning för kommunernas tillsyn av Reach artikel 33 2016 - 2019  Påbörjat  Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Gift-
fri vardag. 

Förbättrad vägledning till företag om särskilt farliga ämnen i 
varor 

 2016 - 2017   Påbörjat  - 

 Underlag för ytterligare begränsning under RoHS   2016 - 2017   Påbörjat  - 

Förstärka kopplingen mellan vattendirektivet och kemikalie-
lagstiftningen 

 2016 - 2017   Påbörjat  Regeringsuppdrag om att medverka i genomfö-
rande av EU:s strategi för Östersjöregionen. 

Ta fram föreskrifter 

Större delen av lagstiftningen inom Kemikalieinspektionens ansvarsområden finns antingen i EU-förord-

ningar, 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). 
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Under 2016 utfärdade vi fyra ändringsföreskrifter. Två av dessa gäller KIFS 2008:2 om kemiska pro-

dukter och biotekniska organismer. Ändringarna innebär dels en anpassning till EU-rätten genom att 

föreskrifternas bestämmelser om dispens från förbudet mot hantering av trikloretylen upphävs och dels 

förlängs vissa tidsbegränsade undantag från det svenska kvicksilverförbudet. 

De två övriga ändringsföreskrifterna avser KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. Ändringarna i KIFS 

2008:3 avser dels införande av undantag från miljöbalkens godkännandekrav för en viss typ av bio-

cidprodukt för myggbekämpning, dels kriterier för att hänföra växtskyddsmedel till klass 3 för använd-

ning av var och en. Kostnadsökningen beror på en större arbetsinsats med att även uppdatera bilagorna 

3 och 6 till föreskrifterna. 

Tabell 10. Ta fram föreskrifter (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Utgivna ändringsföreskrifter 4 2 895 5 1 405 6 1 133 

Vårt arbete inom EU 

Utveckling och effektiv tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning är grunden för den förebyggande ke-

mikaliekontrollen. Förutom att få direkta effekter när åtgärdsförslag inom ramen för respektive lagstift-

ning beslutas på EU-nivå så åstadkommer arbetet i de EU-harmoniserade processerna som föregår ett 

beslut en ökad medvetenhet hos företagen om kommande åtgärder, vilket i sig åstadkommer ett tryck 

på företag att byta ut dessa ämnen i sina produkter. 

Figur 4. Utveckling av lagstiftning i EU 

 

Kemikalieinspektionen stödjer regeringen i förhandlingar om utveckling av EU:s lagstiftning. Vi deltar 

även i en rad olika kommittéer och arbetsgrupper inom EU med underlag och expertkunskap för att få 

till stånd en effektiv tillämpning av lagstiftningen. 

I vårt EU-arbete prioriterar vi skyddet av barn och unga. Vi fokuserar därför på kemiska ämnen som 

produceras i stora volymer och är tillgängliga för konsumenter. Vi arbetar särskilt med ämnen som på-

verkar arvsmassan, är cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, luftvägs- eller hu-

dallergena, eller har så kallade PBT-egenskaper (persistenta, bioackumulerande och toxiska). 

EU-kommissionen har ett pågående arbete för att ta fram en strategi för en giftfri miljö. Kemikaliein-

spektionen har åren 2015 och 2016 haft en nationell expert hos kommissionen för att bidra i arbetet 

med att ta fram strategin.  
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Kemikalieinspektionens deltagande i EU-arbetet 

Figur 5. Bilden illustrerar översiktligt de olika stegen i vårt EU-arbete. 

 

Kemikalieinspektionen tar initiativ inom EU på olika sätt. Vi tar fram förslag på ämnesutvärderingar 

och riskminskande åtgärder, till exempel förslag till ämnen som EU bör föra upp på kandidatlistan för 

särskilt farliga ämnen (SVHC) i Reach-förordningen, förslag till harmoniserad klassificering samt förslag 

till begränsningar av farliga ämnen (se figur 6). Ett viktigt inledande steg i det arbetet är att genom scre-

ening och prioritering välja ut de ämnen som ska åtgärdas. Vi lämnar även förslag om godkännande re-

spektive icke godkännande för de verksamma ämnen i bekämpningsmedel som vi har ansvar för att ut-

värdera i EU-processen. 

Utöver att ta fram förslag till beslut om informationskrav och riskminskande åtgärder deltar vi också i 

EU-samarbetet genom att bidra med vår expertkunskap i offentliga samråd samt arbets- och expert-

grupper. 

Vi bidrar med expertkunskap i EU:s beslutsprocesser när det gäller åtgärdsförslag från andra medlems-

länder samt för att få lagstiftningens processer att fungera mer effektivt. Vi deltar exempelvis som med-

lemmar i Echas vetenskapliga kommittéer under Reach- och biocidförordningarna. I Reach-förordning-

ens kommittéer för riskbedömning (RAC) och kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) har 

Sveriges nominerade medlemmar bidragit till yttranden bland annat om klassificeringsförslag, begräns-

ningsförslag och tillståndsansökningar. I vissa fall har de också varit rapportör för andra länders förslag 

om enskilda ämnen som innebär att de ska bedöma och ge förslag på hur RAC eller SEAC ska yttra sig 

över dessa ämnen. 

Inom ramen för behöriga myndigheters möten kommenterar och bidrar vi till tolkning och implemen-

tering av regelverken, tekniska frågor och effektivisering av processerna. 

Kemikalieinspektionen har tagit fram underlag till Regeringskansliet för svenska ståndpunkter, deltagit i 

och röstat för Sveriges räkning vid alla möten i beslutande kommittéer inom ramen för Reach-förord-

ningen, växtskyddsmedelsförordningen, biocidförordningen, för olika specifika produktregler (till ex-

empel för leksaker och elektronik) samt för de så kallade POP- och PIC-förordningarna (som imple-

menterar internationella konventioner inom EU). 
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Figur 6. Från ämnesutvärdering till tillstånd inom Reach-förordningen 

 

Tabell 11. Översikt över ämnen vi har arbetat med under året inom Reach- och CLP-förordningen 

Ämne  Process  
 Farlighet som motiverar Kemikalie- 
inspektionens förslag  

 EU-beslut  

Dietyltoluamid (DEET) – används i insekts-
medel 

 Klassificering  Förslag till harmoniserad klassificering 
och märkning ska lämnas eftersom ämnet 
används i biocidprodukter och data indi-
kerar att befintlig klassificering bör änd-
ras. Förslag att klassificering för miljöfara 
tas bort. 

 EU-process pågår  

Dibutylbis(pentan-2,4-dionato-O,O')tenn – 
katalysator i industriell produktion 

 Klassificering   Reproduktionstoxiskt, ger skador på 
thymus  

 EU-process pågår  

Citral – doftämne används t.ex. i rengörings-
medel 

 Ämnesutvär-
dering  

 Allergiframkallande (hud) Risk för kon-
sument- och yrkesexponering  

Inga krav på ytterligare information 
men med en uppmaning till nation-
ella tillsynsmyndigheter att kontrol-
lera att gränsvärden i produkter till-
gängliga för konsumenter och yrkes-
utövare inte överskrids. 

Citronellal – doftämne används t.ex. i rengö-
ringsmedel 

Ämnesutvär-
dering 

Allergiframkallande (hud) Risk för konsu-
ment- och yrkesexponering 

Inga krav på ytterligare information 
men med en uppmaning till nation-
ella tillsynsmyndigheter att kontrol-
lera att gränsvärden i produkter till-
gängliga för konsumenter och yrkes-
utövare inte överskrids. 

Imidazolium – industrikemikalie, används som 
lösningsmedel m.m. 

 Ämnesutvär-
dering  

 Misstänkt PBT  EU-process pågår – beslut om krav i 
dec 2016 

Metakrylamid – industrikemikalie, råvara för 
t.ex bindemedel 

 Ämnesutvär-
dering  

Neurotoxiskt misstänkt arbetsmiljörisk Ämnesutvärdering pågår, förslag till 
beslut skickas till ECHA i mars 2017. 



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 24 (114) 

Ämne  Process  
 Farlighet som motiverar Kemikalie- 
inspektionens förslag  

 EU-beslut  

Diisohexylftalat – mjukgörare och smörjmedel  Klassificering  Reproduktionstoxiskt kategori 1B EU-process pågår 

Hexametylenakrylat (HDDA) – härdare i t.ex 
lim och lack 

 Särskilt farligt 
ämne (SVHC)  

Allergiframkallande (hud) Ämnet inte upptaget på kandidatlis-
tan efter beslut i Föreskrivande kom-
mittén 

Kadmiumnitrat – råvara i industriprocesser  Klassificering  Cancerframkallande, kategori 1B Muta-
gent, kategori 1B Skador på njure och ben 
(benskörhet) 

Klassificeringen officiell efter beslut 
på EU-nivå i september 2016. 

Kadmiumhydroxid – råvara i industriprocesser  Klassificering  Cancerframkallande, kategori 1B Muta-
gent, kategori 1B Skador på njure och ben 
(benskörhet) 

Klassificeringen officiell efter beslut 
på EU-nivå i september 2016. 

Kadmiumkarbonat – råvara i industriprocesser  Klassificering  Cancerframkallande, kategori 1B Muta-
gent, kategori 1B Skador på njure och ben 
och ben (benskörhet) 

Klassificeringen officiell efter beslut 
på EU-nivå i september 2016. 

Kolecalciferol – Används som råttgift  Klassificering  Akuttoxicitet, Specifik organ toxicitet ef-
ter upprepad exponering 

EU-process pågår 

2-metylimidazol – industrikemikalie används 
t.ex. i tillverkning av läkemedel, plast, gummi 

 Klassificering   Reproduktionstoxiskt  EU-process pågår 

Perfluorodekansyra och dess natrium- och am-
moniumsalter – industrikemikalie används 
t.ex. för tillverkning av läkemedel och fluorpo-
lymerer 

 Klassificering 
och SVHC  

Cancerframkallande kategori 2 Repro-
duktionstoxiskt kategori 1B 

Klassificeringen officiell efter beslut 
på EU-nivå i september 2016. SVHC 
beslutad i december 2016 

Silverzinkzeolit – biocid, används i material 
t.ex. badrumsgolv 

 Klassificering  Reproduktionstoxiskt kategori 2, Hudir-
ritation kategori 2, Allvarlig ögonskada 

Klassificeringen officiell efter beslut 
på EU-nivå i september 2016. 

Tiofanat-metyl - växtskyddsmedel  Klassificering  Biocid Akut toxiskt, allergiframkallande 
(hud), mutagent (kategori 1B), specifik or-
gantoxicitet samt farligt för vattenmiljön 
(akut och kronisk). 

 EU-process pågår  

Trimetoxi(metyl)silan – industrikemikalie an-
vänds t.ex. som råvara för plast och gummi 

 Klassificering  Allergiframkallande (hud)  EU-process pågår  

Trimetoxi(vinyl) silan – industrikemikalie an-
vänds t.ex. som råvara för plast och gummi 

 Klassificering  Allergiframkallande (hud)  EU-process pågår  

Zinkpyrition – biocid används t.ex. i färg för 
att förhindra mikrobiell påväxt på den målade 
ytan 

 Klassificering  Reproduktionstoxiskt, akut toxiskt, ger 
allvarlig ögonskada, samt specifik organ-
toxicitet. 

 EU-process pågår  

Fokus på utveckling och effektivisering av lagstiftning och processer 

Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt i EU:s olika grupper med att utveckla, förbättra och effek-

tivisera implementeringen av befintlig lagstiftning. Förslagen på förbättringar kommer till stor del från 

erfarenhet av vårt arbete i de olika processerna. Att effektivisera implementeringen av de befintliga re-

gelverken är fortsatt en utmaning och det finns mycket kvar att göra. Vi ser dock utveckling i en positiv 

riktning på flera håll. Till exempel görs oftare ansatser inom EU att hantera ämnen i grupp (exempelvis 

i begränsningsförslag) samt att dokumentationen vid ansökan om tillstånd i Reach-förordningen har 

blivit kortare och mer ändamålsenlig. 

Kemikalieinspektionen har deltagit i arbetsgrupper som tar fram nya och ser över befintliga vägled-

ningsdokument 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 bedömningar ska göras både på EU-nivå och nationellt. Vårt arbete har 

exempelvis bidragit till framsteg och tydlighet vad det gäller PBT-bedömning, exponeringsscenarier för 

både miljö och hälsa, anpassad metodik för att bedöma barns exponering, information om skadliga äm-

nen i varor, klassificering av ämnen och förbättrad bedömning av nanomaterial. 

EU-kommissionens program ”Better regulation” syftar till att se till att EU-lagstiftningen är ändamåls-

enlig och ger det resultat som eftersträvas av EU-lagstiftare. I våras svarade vi på ett offentligt samråd 

om kemikalielagstiftningens ändamålsenlighet (exklusive Reach-förordningen) samt riktade enkäter till 

myndigheter avseende CLP förordningen och relaterade lagstiftningar. Vi har också inom ramen för 

EU-kommissionens så kallade Refit-utvärdering av kemikalielagstiftningen drivit frågan om att ha kvar 
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ett klassificeringssystem som baseras på ett ämnes inneboende farliga egenskaper. Det utgör en gemen-

sam utgångspunkt för alla faro- och riskbaserade åtgärder i nedströmslagstiftningar som behöver vidtas 

i olika användningsområden. 

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 med fokus på kemikalier i textil, perfluorerade ämnen och hormonstörande äm-

nen. 

Vi har också bidragit till utveckling av vägledning för effektivitetsbedömning av biocider i exempelvis 

behandlade varor. Vägledningen kan tillämpas både vid utvärdering av verksamma ämnen och vid pro-

duktgodkännande. För en långsiktigt hållbar användning av biocidprodukter är det viktigt att EU fasar 

ut kemiska ämnen vars användning har en bristande effektivitet. 

Enligt artikel 4(7) i växtskyddsmedelsförordningen kan ämnen som uppfyller de så kallade uteslutnings-

kriterierna (kriterier för ämnen som inte ska godkännas i växtskyddsmedel) godkännas för en begränsad 

period för att kontrollera en allvarlig fara för växtskyddet. Efsa har ansvarat för att ta fram en vägled-

ning för bedömning av ogräsmedel enligt artikel 4(7). Vi har deltagit i arbetet och bland annat bidragit 

till att godkännanden enligt artikel 4(7) för herbicider endast bör medges i exceptionella fall. Vägled-

ningen publicerades 1 juli 2016. 

För att förbättra och effektivisera tillståndsprocessen inom Reach-förordningen och samtidigt uppfylla 

syftet att vara substitutionsdrivande, har vi även deltagit i de arbetsgrupper som bildats för att diskutera 

bland annat förenklingar av processen. 

Kemikalieinspektionen har också gett stöd till Regeringskansliet i samarbetet med andra länder, inom 

ramen för det så kallade Reach-up/Reach Forward-initiativet, bland annat för att hitta gemensamma 

frågor att driva i översynen av Reach-förordningen. Initiativet ledde till att rådslutsatser om kemikalier 

antogs i december 2016. Dessa pekar tydligt ut områden som behöver förbättras i Reach-förordningen 

och att EU-kommissionen snarast bör genomföra de åtaganden de har enligt sjunde miljöhandlingspro-

grammet. 

Vi har gett stöd till Regeringskansliet inför revideringen av växtskyddsmedelsförordningen och tagit 

fram förslag på prioriteringar inför den kommande översynen av Reach-förordningen. Vi föreslår bland 

annat att bättre kvalitet på registreringarna och effektivare begränsning av särskilt farliga ämnen i im-

porterade varor bör prioriteras. 

Nederländerna tog under sitt EU-ordförandeskap initiativ till en särskild expertgrupp för identifiering 

av konkreta aktiviteter för att främja hållbart växtskydd med särskild inriktning på växtskyddsmedel 

med låg risk. Vi har deltagit i gruppen och verkat för att snabba på och underlätta såväl processen med 

godkännande av verksamma ämnen med låg risk som prövningen av produktgodkännande av växt-

skyddsmedel som innehåller sådana ämnen. Efter påtryckningar från Sverige kommer kommissionen ta 

fram en lista över potentiella lågrisksubstanser. Vi har även deltagit i kommissionens arbetsgrupp för 

framtagande av godkännandekriterier för lågriskämnen. 

När det gäller cirkulär ekonomi och ändringar i EU:s avfallsdirektiv har vi under året löpande gett stöd 

till Regeringskansliet och Naturvårdsverket med inspel till förhandlingar och rådslutsatser. Grunden har 

varit Kemikalieinspektionens remissvar till kommissionen respektive regeringen om cirkulär ekonomi 

våren 2016. 

Inom det nordiska samarbetet deltar vi med målet att utveckla och stärka EU:s lagstiftning för kemika-

lier i textilier. Arbetet utgår från handlingsplanen för hållbart mode och textilier (Sustainable Fashion 

and Textiles) som antogs 2015. 
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Tabell 12. Sveriges bidrag inom Europeisk kemikalielagstiftning 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Kemikalieinspektionens initiativ       

Klassificering enligt CLP 5 836 4 982 4 818 

Screening av ämnen inom Reach 28 1 671 20 2 475 - - 

Riskhanteringsanalys (RMOA) 2 556 3 1 244 6 1 116 

Genomförda ämnesutvärderingar 2 386 0 0 2 783 

Identifiering av Särskilt farliga ämnen (SVHC) till 
kandidatlistan 2 367 3 936 4 497 

Begränsningsförslag 0 0 0 0 0 0 

Summa 39 3816 30 5637 16 3214 

Offentliga samråd/tekniska arbetsgrupper       

Synpunkter på andra länders RMOA 6 (10**) 7 6 - 10 - 

Synpunkter andra länders ämnesutvärderingar 3 (35) 136 12 (26) - 12 - 

Synpunkter på klassificeringsförslag 23 (33) 232 13 (37) - 13(44) - 

Synpunkter på SVHC-förslag 1 (10*) 11 3 (5) - 2(10) - 

Synpunkter på tillståndsansökningar 0 0 3 (27) - 10 - 

Synpunkter på andra länders begränsningsförslag 2 (2) 134 4 (4) - 5(5) - 

Summa 35 (90) 520 41 (99) - 52 (59) - 

Kommittéer       

Avslutade rapportörsskap för klassificeringsförslag 
i RAC 6 781 1 171 6 393 

Avslutade rapportörsskap för tillståndsansökningar 
i RAC och SEAC 10 497 0 0 1 - 

Avslutade rapportörsskap för begränsningsförslag i 
RAC och SEAC 0 0 1 353 2 192 

Summa 16 1278 2 524 9 585 

Inom parantes () anges antal möjliga att ge synpunkter på. 

Inom parantes (*)avser antal granskade totalt, inkluderar även de där synpunkter inte lämnats 

Inom parantes (**)avser antal granskade ämnen. Kan inom en RMOA finnas fler än ett ämne som granskas 

Vi är fortsatt aktiva i arbetet med att implementera Reach-förordningen. Vi ligger i täten inom EU när 

det gäller att ta egna initiativ till de olika EU-processerna. Exempelvis har Sverige till och med 2016 bi-

dragit med följande: 

 femton underlag och förslag till identifiering av särskilt farliga ämnen (SVHC) inom Reach-för-

ordningen av de totalt 169 ämnena som idag finns upptagna på EU:s kandidatlista. 

 elva underlag och förslag till klassificeringar av farliga ämnen av de 62 ämnen som EU beslutat 

om under 2016. 

 nio av de 140 ämnesutvärderingar som färdigställts inom Reach-förordningen 

Nivån på antalet genomförda dossiers och ämnesutvärderingar ligger i princip på föregående års nivå. 

När det gäller rapportörskap för tillstånd och klassificeringar har vi jämfört med tidigare år genomfört 

fler rapportörskap. Rapportörskap tilldelas kommittémedlemmar och vi kan därmed inte fullt ut på-

verka antalet själva. Det ökade antalet kan dessutom till viss del förklaras av att kommittéerna under 

året haft ett stort antal tillståndsansökningar att hantera. 
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Ökad kunskap om kemiska ämnen 

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inom EU-arbetet för att öka kunskapen om kemiska äm-

nens miljö- och hälsoegenskaper. 

Val av ämnen för riskhantering 

Echa och medlemsländernas nationella myndigheter samarbetar i så kallad screening med syftet att ut-

värdera och prioritera ämnen att arbeta vidare med i de olika EU-processerna. Kemikalieinspektionen 

har i samarbetet utvärderat 28 olika ämnen som är registrerade hos Echa enligt Reach-förordningen. 

För 21 ämnen bedömdes det att inga åtgärder behövs, men för övriga sju ämnen kommer vi att genom-

föra: 

 en ämnesutvärdering för butanon (används bland annat i smörjmedel, lim och tätningsmedel) 

 en PBT-bedömning av en bensotriazol (UV-filter) som ska diskuteras i Echa:s PBT-expert-

grupp innan vi beslutar om vidare åtgärder 

 fyra riskhanteringsanalyser eftersom ämnena har reproduktionstoxiska egenskaper (kaliumpen-

taborat, dinatriumoktaborat, tiourea, ”zinkborat”) 

 en riskhanteringsanalys av ett ämne som innehåller en förorening av ett reproduktionstoxiskt 

ämne. 

Vi har utvärderat ämnen inom Reach-förordningen 

För att minska riskerna för hälsa och miljö behövs mer kunskap om kemiska ämnens inneboende egen-

skaper och exponering. I Reach-processen ämnesutvärdering har medlemsstatskommittén tagit ställning 

till tre ämnen som Kemikalieinspektionen har utvärderat under åren 2014 -2016. Kommittén har beslu-

tat att ställa krav på ansvariga företag på att ge ytterligare information för det misstänkta PBT-ämnet 

imidazolium vad gäller dess nedbrytbarhet, akvatisk toxicitet samt toxicitet för sedimentlevande organ-

ismer. För ämnena citral och citronellal ställdes inga ytterligare krav på information, men EU:s nation-

ella tillsynsmyndigheter har informerats om att de bör kontrollera att ansvariga företag följer gällande 

gränsvärden för dessa ämnen i produkter som är avsedda för konsumenter eller yrkesmässig använd-

ning. De synpunkter som vi har lämnat på andra länders ämnesutvärderingar har fått genomslag och 

varit särskilt inriktade på reproduktionstoxicitet och djuretiska aspekter. 

Ökad kunskap om nanomaterial 

Kemikalieinspektionen deltar i arbetet med att utveckla och utvärdera testmetoder för nanomaterial 

inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och i EU:s forskningsprojekt 

för regulatorisk testning av nanomaterial (NANoREG). För att öka kunskapen om nanomaterials hälso-

effekter har vi publicerat tre rapporter som sammanfattar kunskapen om nanomaterial vad gäller inand-

ning, toxikokinetik (hur ämnen upptas, fördelas, omvandlas och utsöndras i kroppen) respektive ge-

notoxicitet. Syftet är att rapporterna ska bidra till OECD- och NANoREG-arbetet för dessa priorite-

rade områden. 

Kemikalieinspektionen har bistått SweTox med att inrätta en nanoplattform (SweNanoSafe) för säker 

hantering av nanomaterial. Kemikalieinspektionen har bidragit med en omvärldsanalys av nanomaterial-

området, inklusive en uppdaterad sammanställning av olika myndigheters lagstiftning på området. Vi 

har även hjälpt till i kontakter med övriga myndigheter, akademi, näringsliv, och organisationer vid 

identifiering av hinder för säker hantering av nanomaterial. Kemikalieinspektionen deltog som förelä-

sare i SweNanoSafes Kickoff-dag som samlade ett hundratal aktörer inom nanomaterialområdet. 

Identifiering av hormonstörande ämnen - kriterier tas fram 

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 hor-

monstörande egenskaper. En av de viktigare metoderna är den nya testmetoden för reproduktionstoxi-

citet (EOGRTS). Kemikalieinspektionen har under året deltagit i en arbetsgrupp i EU, som under 
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Echas ledning ska underlätta införandet av EOGRTS i Reach-förordningen. För att effektivisera Echas 

utvärdering och beslut om EOGRTS har vi för expertgruppen tagit fram ett diskussionsunderlag om 

teststrategi för EOGRTS och mutagenicitet. 

I juni 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag till utformning av kriterier. Kemikalieinspekt-

ionen tycker att de föreslagna kriterierna är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga 

skador på hälsa och miljö blir alltför begränsade. Tillsammans med andra länder har vi aktivt bidragit 

med kommentarer för att kriterierna ska bli mer förenliga med Världshälsoorganisationens (WHO) de-

finition av ett hormonstörande ämne och även med de kriterier som kommissionens expertgrupp kom 

fram till för några år sedan. 

Information om 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. 

Klassificering och märkning av ämnen 

Kemikalieinspektionen har lämnat in fem klassificeringsförslag och vi har avslutat sex rapportörskap 

för klassificeringsförslag i RAC under året. RAC har lämnat utlåtande om klassificering för 35 kemiska 

ämnen, av dessa har Kemikalieinspektionen skickat in ett av förslagen (år 2015). Beslut om klassifice-

ring fattas i föreskrivande kommittén och är grundade på RAC:s utlåtande. Under året har kommittén 

fattat beslut om klassificering för 62 ämnen, elva av dessa kom från början från Sverige. 

Klassificering är information om ett kemiskt ämnes inneboende farliga egenskaper och bestämmer hur 

ämnet ska märkas och hanteras. Klassificering är också ett långsiktigt arbete för riskminskning och ut-

fasning av farliga ämnen eftersom många lagstiftningar för skydd av hälsa och miljö hänvisar till, eller 

direkt utgår från klassificeringen. 

Farliga ämnen i textilier och andra varor 

Kemikalieinspektionen har deltagit som medsökande i en ansökan för ett 5 år långt LIFE-finansierat 

EU-projekt, lett av Tysklands miljömyndighet (UBA). LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstru-

ment för projekt inom miljö- och klimatfrågor. Ansökan vi deltog i gäller en mobilapplikation som ska 

bidra till tillämpningen av bestämmelserna i Reach-förordningen om leverantörers skyldighet att infor-

mera konsumenter om innehåll av särskilt farliga ämnen i varor. 

Det används stora mängder kemikalier vid textilproduktion 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. För att få ett ökat 

inflytande i EU kring kemiska ämnen i textil deltar vi i det nordiska projektet ”Handlingsplan för håll-

bart mode och textil”. Utöver detta deltar vi aktivt i ett mindre nordiskt samarbete för att hantera ke-

miska ämnen i textil. 

Vi har även under året undersökt förekomsten av kontaktallergi mot färgämnen i textil i den svenska 

befolkningen. Slutsatsen är att kontaktallergi mot textilfärgämnen förekommer hos cirka 3 procent (av 

drygt 2500 tester) av de personer som testas för att de haft besvär. För att kunna beräkna förekomsten i 

den svenska befolkningen behövs ytterligare information. 

Kemikalieinspektionen samarbetar med Energimyndigheten i gemensamma frågor om elektriska pro-

dukter. De mest aktuella frågorna under året har varit kvicksilver i ljuskällor inom RoHS-direktivet (Ke-

mikalieinspektionens ansvarsområde) och möjligheter att ställa kemikaliekrav på tvättmaskiner inom 

ekodesigndirektivet (Energimyndighetens ansvarsområde). Kemikalieinspektionen organiserade den år-

liga workshopen mellan myndigheterna i ekodesignsamarbetet. I år var fokus hur vi kan samarbeta 

kring frågor om cirkulär ekonomi. 

Begränsning av särskilt farliga ämnen  

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort inom EU för att användningen av särskilt farliga ämnen 

(SVHC) listade på Reach-förordningens kandidatlista så långt som möjligt ska upphöra. 
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Riskhanteringsanalyser  

Medlemsländer i EU gör riskhanteringsanalyser (RMOA) för att identifiera vilken Reach-process som 

lämpar sig bäst för att hantera särskilt farliga ämnen. Ofta måste ett medlemsland först få till stånd en 

klassificering av ämnet inom EU innan landet kan föreslå ämnet/ämnena till kandidatlistan eller för be-

gränsning. Under 2016 har vi lämnat in två riskhanteringsanalyser. I den ena föreslår vi att ett högfluo-

rerat ämne, perfluorohexansulfonsyra (PFHxS), dess salter och liknande ämnen bör föras upp på kandi-

datlistan eftersom ämnena är mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). I den andra 

riskhanteringsanalysen föreslår vi att allergiframkallande ämnen i textil ska begränsas. 

Särskilt farliga ämnen och tillståndsprövning i Reach-förordningen 

Särskilt farliga ämnen föreslås till kandidatlistan. Vi har lämnat två förslag till kandidatlistan, di-

cyklohexyftalat (DCHP), som bland annat används i plast, gummi och fingerfärg samt det högfluore-

rade ämnet perfluorodekansyra (PFDA) och dess ammonium- och natriumsalter, som bland annat finns 

i brandskum. PFDA har förts upp på kandidatlistan för att det är persistent, bioackumulerande och har 

fortplantningsstörande effekter. 

För ftalaten DCHP, som vi föreslagit till kandidatlistan för att det är hormon- och fortplantningsstö-

rande har ännu inget beslut fattats. Frågan ligger för avgörande hos EU-kommissionen där det pågår en 

process för att fatta beslut om fyra andra ftalater (di-etylhexylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), ben-

sylbutylftalat (BBP) och dibutylftalat (DIBP)) som kan anses vara hormonstörande för människors 

hälsa. Ämnen på kandidatlistan kan föras in i tillståndssystemet och för användning av dessa ämnen 

krävs tillstånd enligt Reach-förordningen. 

Sveriges nominerade medlemmar i SEAC har under året avslutat tio rapportörskap för tillståndsansök-

ningar. De har även lämnat synpunkter på andra tillståndsansökningar både skriftligen inför och efter 

möten samt muntligen under kommittémöten. Ett resultat från detta arbete är yttranden från SEAC om 

att ansökande företag inte tillräckligt motiverat varför de behöver en längre tillståndstid. I RAC har Sve-

riges nominerade medlem bland annat framhållit svårigheterna med att bedöma ansökningar från pro-

ducenter som inte känner till den faktiska nedströmsanvändningen. 

Kommissionen har beslutat om fjorton nya tillstånd under året som täcker sammanlagt 31 använd-

ningar. De ämnen som beviljats tillstånd är DEHP, DBP, två blykromatpigment, HBCDD och triklore-

tylen. Två svenska företag är direkt berörda som tillståndsinnehavare. Sverige har i vissa fall verkat för 

att få till stånd ökade krav på återrapportering till exempel från nedströmsanvändare till Echa, samt för 

att få kortare tillståndstider i syfte att tillstånden ska vara substitutionsdrivande. 

Beslutet om tillstånd för blykromater har väckt kritik då det finns alternativ för användningen som pig-

ment. Sveriges regering har därför stämt EU-kommissionen för att de ändå beslutat om tillstånd. Kemi-

kalieinspektionen har stöttat Regeringskansliet i förberedelserna. 

Minskad exponering för kemiska ämnen 

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort i EU för att ämnen inte ska vara skadliga för människor el-

ler den biologiska mångfalden via någon exponeringsväg. 

Begränsningsförslag inom Reach-förordningen 

Kemikalieinspektionen har inte lämnat något eget begränsningsförslag i år, men har påbörjat ett samarbete 

med Tyskland för att ta fram ett begränsningsförslag för högfluorerade karboxylsyror (C9-C14 PFCA). 

Kemikalieinspektionen har arbetat med ett rapportörskap för ett perfluorerat ämne, PFNA, men det 

har inte avslutats under året. 

Följande beslut om begränsningar inom Reach-förordningen har röstats igenom under 2016: 

 oorganiska ammoniumsalter i cellulosaisolering 

 bisfenol A i termopapper 
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 deka-BDE generell begränsning för ämnen, blandningar och varor 

 PFOA generell begränsning för ämnen, blandningar och varor. 

En befintlig begränsning av krysotil (asbest) har skärpts. Införande av ett slutdatum för användning av 

asbest i EU innebär en total utfasning från 1 juli 2025. 

Förutom att delta i omröstningar så har vi kommenterat på kommissionens föreslag. Bland annat fick vi 

gehör för våra kommentarer att Deka-BDE bör begränsas även i återvunnet material. 

Utvärdering av verksamma ämnen i bekämpningsmedel 

Verksamma ämnen i bekämpningsmedel har egenskaper som innebär en potentiell risk för människors 

hälsa och för miljön. EU måste utvärdera och godkänna dessa ämnen innan de får användas på den 

europeiska marknaden. Kemikalieinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen med att utvärdera 

verksamma ämnen i bekämpningsmedel, inom det så kallade svenska rapportörsprogrammet, SERP. 

EU-ländernas uppdrag att utvärdera bekämpningsmedel är tilldelade under biocid- och växtskyddsme-

delsförordningarna i proportion till respektive lands tillgång på resurser och kompetens. Utvärderingen 

av bekämpningsmedel omfattar alla effektområden inom toxikologi och ekotoxikologi samt ämnenas 

spridning i miljön, kemisk och fysikalisk information, riskbedömning och förslag till beslut och eventu-

ell begränsning. Utvärderingen pågår som regel i tre år men kan ibland ta längre tid. 

Tabell 13. Verksamma ämnen i bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen arbetat med under 2016 

Ämne  Process   EU-beslut  

Iodosulfuron - används som ogräsmedel Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Utvärdering avslutad. Beslut om förnyat 
godkännande. 

Propoxycarbazon - Används som ogräsmedel Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Utvärdering avslutad. Beslut väntas om för-
nyat godkännande. 

Propyzamid - används som ogräsmedel Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Utvärdering avslutad. Beslut väntas om för-
nyat godkännande. 

Bifenazat - används mot kvalster Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Kemikalieinspektionens utvärdering har 
skickats till Efsa. EU-process pågår. 

Tribenuron-metyl - används som ogräsmedel Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Kemikalieinspektionens utvärdering har 
skickats till Efsa. EU-process pågår. 

Tiofanat-metyl - används som svampmedel  Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel  

Kemikalieinspektionens utvärdering har 
skickats till Efsa. EU-process pågår. 

Tolclofos-metyl - används som svampmedel Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Kemikalieinspektionens utvärdering har 
skickats till Efsa. EU-process pågår. 

Quinoclamin - används mot mossa och alger Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Utvärdering pågår Kemikalieinspektionen. 

Mikroorganismer - 10st - används som biolo-
giska bekämpningsmedel 

Utvärdering av ansökan om förnyat godkännande 
av verksamt ämne i växtskyddsmedel 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Monokloramin - används som konserverings-
medel för produkter under lagring, skyddsmedel 
för kylvattens- och processystem, samt som 
slembekämpningsmedel 

Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Silverkopparzeolite – tänkt att ge bakteriehäm-
mande och mögelhämmande effekter till olika 
plastmaterial 

Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Silvernatriumväte-zirconiumfosfat – tänkt att ge 
bakteriehämmande och mögelhämmande effek-
ter till olika plastmaterial 

Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Elementärt silver – används för desinfektion av 
vatten mot Legionella bakterier 

Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Silverzeolite – tänkt att ge bakteriehämmande 
och mögelhämmande effekter till olika plast-
material 

Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Utvärdering pågår på kemikalieinspektionen 

Kolecalciferol – används som råttmedel Utvärdering av ansökan om godkännande av verk-
samt ämne i biocidprodukter 

Kemikalieinspektionens utvärdering har 
skickats till Echa. EU-process pågår. 
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Av de 24 verksamma ämnen i bekämpningsmedel (18 växtskyddsmedel och sex biocider) som Kemika-

lieinspektionen har arbetat med under 2016 har vi skickat in utvärderingen för ett verksamt ämne i bio-

cider, kolecalciferol, till Echa samt utvärderingar för sju verksamma ämnen i växtskyddsmedel (iodosul-

furon, propyzamid, propoxycarbazone, bifenazate, tribenuron-metyl, tiofanat-metyl och tolclofos-me-

tyl) till Efsa. Den tänkta användningen för kolecalciferol är som råttmedel. Iodosulfuron, 

propoxycarbazone och tribenron-metyl är herbicider mot gräsartade ogräs i spannmålsodling. Bifena-

zate är en acaricid och används mot kvalster, tiofanat-metyl och tolclofos-metyl är fungicider och an-

vänds vid odling av olika grödor. Propyzamide är en herbicid mot örtogräs i olika fältgrödor. 

För tiofanat-metyl föreslår vi icke fortsatt godkännande på grund av att en av dess metaboliter har mu-

tagena egenskaper. För resterande ämnen har vi föreslagit förnyat godkännande då ämnena inte har all-

varliga effekter på hälsa och riskerna för miljön bedöms som acceptabla under förutsättning att riskre-

ducerande åtgärder, såsom buffertzoner, sätts in. Propyzamid har vi dock föreslagit som en kandidat för 

substitution eftersom det uppfyller substitutionskriterierna för persistens i vatten samt toxicitet för vat-

tenlevande organismer. 

EU-kommissionen antog i juni 2016 ett förslag om endast en kortare förlängning av godkännandet av 

glyfosat i växtskyddsmedel, för att vänta in ett utlåtande från Echa om ämnets klassificering. Beslutet 

innebar att godkännandet förlängdes med sex månader räknat från den dag då kommissionen tar emot 

yttrande från Echas kommitté för riskbedömning, dock längst till den 31 december 2017. Kommission-

ens beslut var i linje med Sveriges position. 

Glyfosat fick även ändrade villkor som innebar att produkter som innehåller tillsatsämnet talgamin åter-

kallades från marknaden, då talgamin misstänks vara genotoxiskt. I Sverige återkallades elva talgaminpro-

dukter från och med 1 oktober 2016. Uppmärksamheten kring talgamin ledde till att kommissionen bör-

jade arbeta med att lista tillsatsämnen som inte godtas som beståndsdel i ett växtskyddsmedel. Kemika-

lieinspektionen deltar nu i kommissionens arbetsgrupp kring riktlinjer för utvärdering av tillsatsämnen. 

Tabell 14. Kemikalieinspektionens arbete med reglering av bekämpningsmedel i EU. (Kostnad i tkr avser 
den totala kostnaden vilken kan vara över flera år) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Avslutade egna rapportörskap       

Biocider 1 4 040 1 - 0 - 

Växtskyddsmedel 7 29 130 5 - 0 - 

Summa 8 33 170 6 24 689 0 -* 

Synpunkter lämnade på andra länders 
utvärderingar av bekämpningsmedel       

Biocider 5 (23) 450 7 (22) 713 - - 

Växtskyddsmedel 4 (109) 458 19 (85) 245 - - 

Summa 9 (132) 908 26 (107) 958 -* -* 

Inom () anges totalt möjliga antal att ge synpunkter på 

* Uppgifter saknas för 2014 

Under 2016 har vi avslutat åtta projekt inom SERP. Kostnaden ligger i princip på samma nivå som tidigare 

år. När det gäller andra länders utvärderingar har vi under året lämnat in färre skriftliga synpunkter jämfört 

med tidigare år. I de synpunkter vi lämnat har vi fokuserat på ämnen som till exempel misstänks ha cancer-

framkallande, mutagena (genotoxiska), reproduktionstoxiska och/eller hormonstörande egenskaper. Även 

stor konsumentexponering och/eller stor användning i Sverige är ett kriterium för våra urval. 

Vi är fortsatt aktiva i arbetet med att utvärdera verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Exempelvis 

har Sverige under de senaste åren bidragit med följande: 

 10 av 135 beslutade utvärderingar av verksamma ämnen i biocider mellan 2012-2016. 

 9 av 100 utvärderingar av verksamma ämnen i växtskyddsmedel mellan 2013-2016 (under denna 

period har vi även varit medrapportör till ytterligare två ämnen vilket skett i samarbete med an-

nat medlemsland). 
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Ytterligare farliga kemiska ämnen regleras i leksaksdirektivet  

Under året har EU-kommissionen fattat beslut om att ytterligare skärpa begränsningen av bisfenol A i 

leksaker. Sverige drev den första skärpningen av bisfenol A i direktivet och har därefter stöttat kom-

missionen med argument i den fortsatta förhandlingen. Diskussioner om att också begränsa bly i leksa-

ker har pågått länge, och medhåll behövs från EU-parlamentet innan ett beslut kan fattas. Under arbe-

tets gång har Sverige bidragit med tillsynsresultat, varit pådrivande och påpekat att denna skärpning är 

viktig för barns hälsa. Kommissionen har även beslutat om skärpt begränsning av det mutagena ämnet 

fenol i direktivet, detta beslut har Sverige också stöttat eftersom Sverige anser generellt att cancerogena, 

mutagena samt reproduktionsstörande ämnen inte ska finnas i leksaker. 

Ändringar i POPs-förordningen  

Kemikalieinspektionen har lämnat synpunkter på EU:s genomförandeplan för Stockholmskonventionen 

och på den rapport som kommissionen regelbundet ska skicka in till EU-parlamentet för att sammanfatta 

genomförandet av POPs-förordningen på EU-nivå. Vi noterar att rapporten visar att främsta använd-

ningen av POPs-ämnen inom EU är PFOS inom metallindustrin. Glädjande är att Naturvårdsverkets mil-

jöövervakning visar att begränsningen av POPs-ämnen sakta leder till minskade halter av ämnena i miljön. 

Stockholmskonventionens krav på att minska användningen av flamskyddsmedlet hexabromcyklodo-

dekan (HBCDD) infördes i POPs-förordningen i december 2015. Gränsvärden för förekomsten av 

HBCDD i avfall antogs i mars 2016. 

Minamatakonventionen implementeras i EU  

Under året har vi stöttat Regeringskansliet i förhandlingar om EU:s införande av Minamatakonvent-

ionen om kvicksilver, och då särskilt vad gäller hur amalgam ska regleras. Kommissionens förslag till 

förordning gav enligt den svenska positionen ett alltför svagt hälso- och miljöskydd. I förhandlingarna 

har Sverige lyckats få igenom en viss skärpning av amalgamregleringen och även sett till att Sverige kan 

behålla sitt nationella kvicksilverförbud. 

Farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS-direktivet)  

Inom ramen för fortsatt utveckling av RoHS-direktivet har vi tagit fram ett underlag till en eventuell 

begränsningsdossier för medelkedjiga klorparaffiner. Dessa används som mjukgörare och flamskydds-

medel i elektronik, exempelvis i sladdar. Konsultens rapport visar att det kan finnas anledning att gå vi-

dare med ett förslag om begränsning i RoHS-direktivet. Vår avsikt är att efter ytterligare analys och be-

arbetning lämna ett sådant förslag till kommissionen under 2017. 

Gödselförordningen 

Vi har inom ramen för översynen av gödselförordningen bistått Regeringskansliet med sammanställ-

ningar av teknisk och vetenskaplig bakgrundsinformation om riskerna med kadmium i gödselmedel och 

gett argument för lägre gränsvärden. Vi har bidragit med kommentarer på kommissionens förslag till 

förordning inför rådsarbetsgruppsmötena samt deltagit i ett nordiskt/baltiskt möte och även där argu-

menterat för lägre gränsvärden för bland annat kadmium. 

Vårt internationella arbete 

I vårt internationella arbete har vi fortsatt arbeta med fokus på att bidra i utveckling av FN-konvent-

ioner inom området, att driva frågor om kemikalier i varor, utveckla testmetoder samt fortsätta driva 

vårt internationella utvecklingssamarbete på både global, regional och bilateral nivå. 

Ökad kunskap om kemiska ämnen 

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort internationellt för att öka kunskapen om kemiska ämnens 

miljö- och hälsoegenskaper. 
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Utveckling av testmetoder och vägledning 

Vi har bland annat bidragit i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD:s arbete 

med utveckling av testmetoder och vägledning som får regulatorisk 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 för genotoxicitet, toxicitet efter uppre-

pad exponering och akut och kronisk toxicitet för bin och humlor. Sverige leder ett OECD-projekt för 

att ta fram ett översiktsdokument för retinoidsystemet som är en del av hormonsystemet. Dokumentet 

blir ett viktigt underlag för att i kunna ta fram testmetoder så att effekter på denna del av hormonsyste-

met kan upptäckas och förebyggas. Sverige leder också ett projekt för att utveckla en OECD in vitro-

testmetod för identifiering av hudsensibiliserande ämnen med möjlighet att också potensgradera dem. 

Metoden bygger på mätning av genuttrycket i mänskliga celler. Metoden är ett viktigt bidrag i testme-

todstrategin för sensibilisering som på sikt kommer innebära ett högre skydd för människors hälsa. 

Strategi för 3R-frågor 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bi-

dra till att ersätta, minska och förfina djurförsök med andra testmetoder, så kallade 3R-frågor (3R står 

för de engelska orden replace, reduce och refine), KemI rapport 1/17. Strategin innebär att Kemikalie-

inspektionen ska arbeta aktivt på flera olika nivåer för att alternativa testmetoder ska tas fram, användas 

och accepteras. Inom EU verkar Kemikalieinspektionen så långt det är möjligt för att bedömningar av 

ämnens egenskaper ska göras med hjälp av data från validerade, alternativa testmetoder. På internation-

ell nivå deltar myndigheten bland annat i en översyn av klassificeringskriterier för hälsofaror och för att 

anpassa dem till information som tas fram genom alternativa testmetoder. Enligt datakraven i många 

lagstiftningar är djurförsök även i fortsättningen en källa till data för att bedöma risker med kemiska 

ämnen, men utvecklingen av alternativa metoder har god potential och kan på sikt bidra till att effektivi-

sera riskbedömningarna. Kemikalieinspektionen fortsätter därför arbeta enligt 3R-principen när det gäl-

ler utveckling och bedömning av testmetoder inom både EU och OECD. 

Information om farliga ämnen 

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort internationellt för att göra information om miljö- och häl-

sofarliga ämnen i varor mer tillgänglig. 

Information om ämnen i varor 

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. Informationsöverföringen mellan olika led är bristfällig och det är svårt att få till-

räcklig information för att kunna göra medvetna val samt bedöma och hantera risker. 

Under 2015 antog det fjärde högnivåmötet i den globala kemikaliestrategin, SAICM, ett program om 

information om ämnen i varor (Chemicals in Products, CiP) och mötet gav FN:s miljöprogram, United 

Nations Environment Programme (UNEP), en roll som samordnare i arbetet med att genomföra pro-

grammet. Kemikalieinspektionen har varit mycket engagerad i att ta fram programmet och har under 

2016 fortsatt som ordförande i CiP:s styrgrupp. Under året har två telefonkonferenser med styrgruppen 

genomförts, UNEP har gett ut ett faktablad om programmet som Kemikalieinspektionen har kommen-

terat och vi har producerat en broschyr med praktiska råd till företag som vill arbeta enligt programmet. 

Broschyren har spridits till svenska aktörer bland annat i samband med ett seminarium i november 

2016. Förberedelser har pågått inför nästa möte med styrgruppen i februari 2017 i Brasilien. 
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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  

Stockholmskonventionen handlar om global utfasning av långlivade organiska föroreningar. Ämnena är 

långlivade i miljön, de tas upp av växter och djur och har negativa effekter på människors hälsa eller 

miljön. Vidare så transporteras de över internationella gränser via luft, vatten och varor. Östersjöreg-

ionen är ett exempel på ett område i EU där ämnena hamnar. De globala förbuden bidrar till att för-

hindra förekomst av dessa ämnen i importerade varor och annan global spridning av dessa ämnen och 

därmed skydda den svenska miljön. 

Kemikalieinspektionen är medlem i expertkommittén som förbereder rekommendationer om nya äm-

nen att ta upp i Stockholmskonventionen. Expertkommittén hade till expertkommittémötet år 2016 ta-

git fram en riskprofil för perfluoroktansyra, (PFOA), en uppdaterad riskprofil för dikofol samt en risk-

hanteringsplan för kortkedjiga klorparaffiner (SCCPs). Hexaklorbutadien (HCBD) kan bildas ofrivilligt 

vid framställning av andra klorerade ämnen och ytterligare information om detta hade tagits fram av 

expertkommittén. År 2015 rekommenderade expertkommittén att deka-bromodifenyleter (deka-BDE) 

skulle tas upp i konventionen, men med ett tidsbegränsat undantag för tillverkning av vissa kritiska re-

servdelar inom bil-och flygindustrin. Vad som menas med kritiska reservdelar återstod dock att defini-

era. Kemikalieinspektionens medlem har varit ansvarig för att ta fram ett dokument med förslag på de-

finition av reservdelar för vilka fortsatt användning av deka-BDE ska bedömas som kritisk vid tillverk-

ningen. I övrigt har Kemikalieinspektionen bidragit med kommentarer på riskprofilen för PFOA, samt 

riskhanteringsplanen för SCCPs. 

Expertkommitténs möte ledde till följande: 

 Mötet reviderade och antog riskhanteringsplanen för SCCPs och rekommenderade ämnet för 

global utfasning utan eller med tidsbegränsade undantag, för beslut vid partsmötet 2017. 

 Mötet enades om att globala åtgärder för perfluoroktansyra, (PFOA) och dikofol är motiverade 

och att riskhanteringsplaner för dessa ämnen ska tas fram till nästa års möte. 

 För reservdelar till bilmodeller som utgått ur reguljär produktion definierades tre produktområ-

den där fortsatt användning av deka-BDE kan anses som kritisk. 

 Expertkommitténs tidigare rekommendation att HCBD bör listas i konventionens annex för 

ofrivilligt bildade ämnen ändrades inte. Den kvarstår för beslut vid partsmötet 2017. 

Minamatakonventionen 

Minamatakonventionen är en konvention om global utfasning av kvicksilver. Kemikalieinspektionens 

generaldirektör har fortsatt sin roll i konventionens styrgrupp. Styrgruppen arbetar fram till dess kon-

ventionen trätt ikraft och tills dess att länderna kan hålla det första partsmötet. Det första partsmötet till 

konventionen är planerat till september 2017. 

Minskad exponering för kemiska ämnen  

Här redovisar vi det arbete som vi har gjort internationellt för att ämnen inte ska vara skadliga för män-

niskor eller den biologiska mångfalden via någon exponeringsväg. 

Globala kemikaliestrategin – SAICM  

Inom den globala kemikaliestrategin, SAICM, pågår en process om utformningen av det fortsatta arbe-

tet efter år 2020, som är slutåret för det nuvarande globala kemikaliemålet. Kemikalieinspektionen har 

bistått Miljö- och energidepartementet med att ta fram ståndpunkter i en informell process kopplad till 

detta, som påbörjats inom EU, och genom att delta i möten. Vidare har vi deltagit i styrgruppen för ett 

forskningsinitiativ lett av Finland avseende formerna för samarbete och styrning av de globala kemikali-

efrågorna efter 2020. 
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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 föl-

jer utvecklingen inom den grupp som etablerats för att effektivisera konventionen samt rekommendat-

ioner om nya ämnen från Rotterdamkonventionens expertkommitté. 

Globala målen för hållbar utveckling  

Kemikalieinspektionen har i början av 2016 lämnat förslag avseende indikatorer för förbättrad kemika-

liekontroll till en svensk representant i gruppen för utveckling av globala indikatorer för de 17 globala 

målen för hållbar utveckling. I april 2016 deltog vi i ett arbetsmöte organiserat av FN:s miljöprogram 

om kopplingen mellan förbättrad kemikaliekontroll och dessa mål samt lämnade skriftliga synpunkter 

på rapporten från mötet. 

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 in-

stitutioner och lagstiftning. Genom stödet höjs kunskapsnivån i samarbetsländerna och kemikaliekon-

trollen kan utvecklas så att riskerna för hälsa och miljö minskar i mottagarländerna och även i Sverige. 

Figur 7. Effektkedja för utvecklingssamarbete om kemikaliekontroll 

 

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, Östeuropa samt Brasi-

lien och Uruguay. 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. Sedan utbildningsprogrammet om strategier 

för kemikaliekontroll ursprungligen startade 2007 har nästan 400 deltagare avslutat programmets utbild-

ningsfas i Sverige. 

Under året har det näst sista programmet inom utbildningsinsatsen genomförts och det sista program-

met har påbörjats. 

Under 2016 har vi, genom våra utbildningsprogram, bland annat gett följande stöd: 

 Deltagare från Sydafrika har fått stöd i att utbilda små och medelstora företag när det gäller till-

lämpningen av klassificering och märkning av kemiska produkter. 

 Deltagare från Brasilien har fått stöd i att ta fram kunskap om icke verksamma ämnen i be-

kämpningsmedel för att kunna fasa ut de som innebär störst risk. 

 Deltagare från Vietnam har fått stöd i att stärka tillsynsverksamheten för kemikalier. 

 Deltagare från Myanmar har fått stöd i att genomföra en utbildning för personer som packar om 

importerade bekämpningsmedel för att öka kunskapen om riskerna och hur man skyddar sig. 

 Deltagare från Zambia har fått stöd i att öka kunskapen hos olika aktörer när det gäller att om-

händerta bekämpningsmedelsförpackningar på ett säkert sätt. 
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Tabell 15. Utbildningsprogram om strategier för kemikaliekontroll 2014-2016. (Kostnad i tkr avser den to-
tala kostnaden vilken kan vara över flera år) 

 2016 2015 - 2016 2015 2014 - 2015 2014 2013 - 2014 

 Afrika Asien Afrika Europa Asien Afrika 

Antal deltagare som full-
följt 

28 (18M – 10K) 18 (11M – 7K) 20 (10M – 10K) 22 (7M – 15K) 20 (6M – 14K) 16 (8M – 8K) 

Antal länder för deltagare 
som fullföljt programmet 

8 7 11 7 8 6 

Kostnad per program 4 791 4 260 3 872 3 514 3 644 3 394 

K= Antal kvinnor 

M= Antal män 

Sedan utbildningsprogrammet om strategier för kemikaliekontroll ursprungligen startade 2007 har nästan 

400 deltagare avslutat programmets utbildningsfas i Sverige. Av dessa har 321 personer från 42 länder i 

Asien, Afrika, Östeuropa samt Brasilien och Uruguay slutfört programmets båda faser. Ett program ge-

nomförde vi i sin helhet under 2016, ett avslutades och ett nytt påbörjades. Över åren har andelen kvinnor 

generellt varit större på de olika utbildningsprogrammen medan det under årets avslutade program var 

en jämn fördelning. Kostnaden som anges för programmen avser kostnaden fram till och med det år då 

den regionala fasen genomförs. Därefter kan vissa kostnader tillkomma under avslutande moment som 

kan ske senare år. Att kostnaderna för de olika programmen har ökat över tid kan förklaras av att ett 

större antal personer har deltagit i den inledande Sverigefasen än tidigare år. Ökningen av kostnaderna 

för flygresandet beror till största delen på att Kemikalieinspektionen med Sida-medel numera står för 

kursdeltagares resor till Sverige. Tidigare betalades resorna av de deltagande länderna. Dessa resor är 

uteslutande interkontinentala. 

Regionalt kemikalieforum i Sydostasien 

Under 2016 genomförde vi för tionde gången ett regionalt forum. Denna gång var vi för första gången i 

Thailand. Samtliga länder i regionen håller på att förändra lagstiftning och utveckla institutioner som 

ansvarar för kemikaliefrågor. Vid detta forum utbytte ett 70-tal deltagare från sex länder erfarenheter 

kring ämnet kemikalier i varor. Representanter från varuproducerande industri delade med sig av sina 

erfarenheter av arbetet med kemikalier i varor. Eftersom huvudtemat var kemikalier i varor hade också 

några representanter från Kina bjudits in. Förutom industrins arbete presenterades också UNEPs på-

gående arbete med ”Chemicals in Products (CiP)”. Många av länderna kunde konstatera att de har dålig 

kontroll över varor som distribueras och säljs i regionen. 

Under året har vi testat en ny form av tredagars kortkurser i ”chemicals management” för statstjänste-

män. Kurserna är tänkta för tjänstemän från olika delar av statsförvaltningen och ger en bred introdukt-

ion till kemikaliefrågorna, från motiven till att ha en god kemikaliekontroll till riskbedömning, riskhan-

tering, registrering, inspektion och kunskapsspridning. Dessa har utförts i Kambodja och Laos och re-

sponsen har varit positiv. 

I november antog Laos parlament efter en lång process en helt ny kemikalielag. Programmet har genom 

insatser över flera år bidragit till att Laos kunde utveckla lagen. Bland annat arrangerade Kemikaliein-

spektionen i december 2015 en tre dagars workshop om lagstiftningsutveckling i Laos, med inbjudna 

experter från Sverige, Vietnam, Kambodja och Thailand. En laotisk jurist med inriktning på kemikalier 

antogs 2016 till vår internationella utbildning, Strategies for chemicals management. Totalt har drygt 

100 laotiska statstjänstemän under perioden 2009-2016 deltagit i våra årliga regionala kemikalieforum 

där vi erbjudit föreläsningar och kunskapsutbyte om kemikaliefrågorna. 

Tabell 16. Regionalt kemikalieforum i Sydostasien (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Forum 10 i Thailand Forum 9 i Vietnam Forum 8 i Myanmar 

Antal deltagare 69 (29M – 40K) 66 (41M – 25K) 59 (35M – 24K) 

Antal experter/föreläsare 10 13 7 

Kostnad 521 784 594 

K= Antal kvinnor 

M= Antal män 
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Under året genomförde vi vårt kemikalieforum med något fler deltagare än under tidigare år. Kostna-

den för detta forum var ungefär i samma storleksordning som tidigare år. Antalet män och kvinnor som 

deltagit har varierat genom åren och i stort sett har fördelningen mellan män och kvinnor varit jämn. Vi 

kan dock notera en viss övervikt av män i ledande positioner även om de finns stora variationer mellan 

länderna. Vi har arrangerat kemikalieforum i många år och vår upplevelse är att det hela tiden har varit 

en bra balans mellan kvinnor och män. På senaste forum var det 58 procent kvinnor. 

Globalt utvecklingssamarbete 

Inom ramen för samarbetet med Sida deltar Kemikalieinspektionen i arbetet med att utveckla vägled-

ningsdokument om kemikaliekontroll. Dels har Kemikalieinspektionen tagit fram utkast till flera egna 

dokument om frågor som riskbedömning, inspektion och finansiering av kemikaliekontroll, och dessa 

har testats i samarbetet med andra länder inför att de ska färdigställas. Samarbete pågår också med 

UNEP och Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Ett avtal med UNEP om 

att ta fram tre globala vägledningsdokument beslutades i mars 2016. Under året har vi också bidragit till 

att FAO och Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram verktyg och instruktioner för att ut-

veckla en bekämpningsmedelsprövning. Verktygen har också testas i två länder och publicerats på 

FAO:s webbplats. I april 2016 deltog Kemikalieinspektionen i en workshop anordnad av UNEP för att 

testa den internetbaserade vägledningen avseende kontroll av industrikemikalier, som tagits fram av 

UNEP, med finansiellt stöd av EU-kommissionen och expertstöd från OECD. 

Kemikalieinspektionen har i utvecklingssamarbetet under 2016 gett stöd till ett projekt lett av UNEP 

om jämställdhetsfrågor i genomförandet av de kemikalierelaterade konventionerna. 

Kemikalieinspektionen har deltagit vid årsmötet för Basel- och Stockholmskonventionernas regionala 

centra och bidragit med presentationer och diskussioner om lagstiftning och institutionsuppbyggnad. 

Bilateralt samarbete 

Miljö- och energidepartementet har identifierat ett antal strategiskt viktiga samarbetsländer inom miljö-

området. Kemikalieinspektionen har under året arbetat med Brasilien, Indonesien, Uruguay, Kina, Syd-

afrika och Vietnam. Flera av dessa länder är nu i en fas då de utvecklar nya lagar eller strategier för sin 

kemikaliekontroll. Vi har genomfört workshoppar för experter på ministerier och myndigheter med in-

riktning på att ge råd om den grundläggande lagstiftningens struktur och innehåll samt mer specifika 

teman som till exempel bekämpningsmedelsprövning, kemikalieregister och inspektionsfrågor. 

Samarbetsprogrammet med Serbien 2007-2015 har slutrapporterats. Programmet har bland annat bidra-

git till att Serbien har en kemikalielag och en biocidlag, att GHS-lagstiftningen har implementerats, att 

de har ett produktregister samt att myndighetssidan och industrin är väl förberedda för ett EU-medlem-

skap. Ett nytt program för samarbete med Serbien under 2016-2020 undertecknades i maj 2016. 

Kemikalieinspektionen har under året assisterat det nationella socialministeriet och hälsoministerierna i 

Bosnien-Hercegovina med förslag till EU-anpassad kemikalielagstiftning och biocidlagstiftning. Under 

2015 togs ett förslag till kemikalielag fram inom ett motsvarande samarbete i Albanien, mellan miljömini-

steriet och Kemikalieinspektionen. Lagen antogs med mindre ändringar den 17 mars i år av det albanska 

parlamentet. Inom ramen för samarbetet togs också EU-harmoniserade tillämpningsregler för lagens be-

stämmelser om klassificering och märkning, kemikaliesäkerhetsbedömning, säkerhetsdatablad och export 

och import fram. Förordningar om detta ligger färdiga att utfärdas av den albanska regeringen. 
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Tillståndspröva, upplysa och annan regeltillämpning 

Kemikalieinspektionen prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel i Sve-

rige. Tillstånden är kopplade till villkor för att undvika oacceptabla effekter på människors hälsa eller på mil-

jön. Vi prövar också ansökningar om dispens för att få använda bekämpningsmedel och vissa allmänkemika-

lier. För att öka kunskapen om regler som gäller kemikalier så 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. Alla be-

kämpningsmedel måste vara godkända för att få användas eller släppas ut på EU-marknaden. Den EU-

lagstiftning som reglerar utsläppandet av bekämpningsmedel på marknaden syftar till att säkerställa en 

hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa, för miljön och samtidigt skydda konkurrenskraf-

ten för jordbruket och förbättra den fria rörligheten för produkterna inom EU. När det gäller växt-

skyddsmedel är syftet även att förbättra jordbruksproduktionen. Syftet med tillståndsprövningen är att 

de produkter som säljs i Sverige ska uppfylla EU-lagstiftningens krav. 

Godkännanden av bekämpningsmedel är tidsbegränsade. Vid en prövning om förnyat godkännande tar 

vi hänsyn till nya krav i regelverken. Dessutom arbetar vi ständigt med att göra villkoren för använd-

ning tydligare. Genom villkor är användningen av de godkända produkterna också begränsade till de 

områden som bedömts i samband med tillståndsprövningen. Information om vilka produkter 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-lagstiftningen och dess tillämpning utvecklas kontinuerligt och ställer allt högre krav på säkerhet för 

de produkter som EU-länderna tillståndsprövar. På så sätt bidrar enskilda beslut i tillståndsprövningen 

successivt till minskade risker för hälsa och miljö samt till en ökad harmonisering av regeltillämpningen 

inom EU. Ett exempel är nya regler som säger att bekämpningsmedel som innehåller ämnen med sär-

skilt farliga egenskaper ska jämföras med alternativa produkter eller icke-kemiska bekämpningsmetoder. 

Syftet är att åstadkomma en övergång till mindre farliga metoder för bekämpning. 

Figur 8. En effektkedja av tillståndsprövning för bekämpningsmedel 

 

Tillståndsprövningen sker enligt gällande lagstiftning för bekämpningsmedel. Detta är en del av sam-

hällets insatser för att uppnå Giftfri Miljö. Uppföljning av etappmålen inom Giftfri Miljö sker bland an-

nat genom att följa riskindex för växtskyddsmedel och miljöövervakning av halter av bekämpningsme-

del i miljön. Riskindikatorerna speglar trender i hälso- och miljörisker med växtskyddsmedel på längre 

sikt. 

Riskindikatorerna baseras bland annat på antal hektardoser som beräknas utifrån årlig försåld mängd av 

varje verksamt ämne. Resultatet redovisas som den årliga summan av samtliga ämnens miljö- respektive 

hälsoriskindikatorer. Dessa jämförs sedan med totalt antal hektardoser varje år. 
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Figur 9. Riskindex växtskyddsmedel 1988-2015 

 

Miljöriskindex har minskat mellan 2014 och 2015 efter att ha haft en kraftig uppgång under fyra år 

dessförinnan. Minskningen beror på att några ämnen med höga miljöriskpoäng, bland andra MCPA 

och indoxakarb, har minskat i försäljning. Ökningen i miljöriskindex under åren 2010-2014 berodde på 

att flera ämnen med höga miljöriskpoäng ökade i försäljning. Skillnaden i den försålda mängden mellan 

olika år kan dock 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 däremot ökat något 

sedan 2014, vilket följer utvecklingen i stort mot ett ökat antal hektardoser. Det beräknade antalet 

hektardoser av kemiska växtskyddsmedel har ökat med knappt 15 procent mellan 2014 och 2015. Sett i 

ett längre perspektiv har dock både hälso- och miljöriskindex minskat kraftigt. Jämfört med basåret 

1988 är minskningen 69 respektive 31 procent för hälso- respektive miljöriskindex. 

Utvecklingen över tid är även beroende av andra faktorer än de beslut som fattas inom tillståndspröv-

ningen. Dessa faktorer kan bland annat vara nya eller ökade bekämpningsbehov, förändringar i val av 

gröda samt 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 genom-

förandet av EU-direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Ett annat exempel är växt-

skyddsrådgivning och andra informationsinsatser till användare av bekämpningsmedel. 

Tabell 17 redovisar det totala antalet godkända bekämpningsmedel i Sverige för åren 2014-2016, uppde-

lat på växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. 

Tabell 17. Totalt antal godkända bekämpningsmedel i Sverige 2014-2016  

 2016 2015 2014 

Antal godkända biocidprodukter 361 345 341 

Antal godkända växtskyddsmedel 348 328 363 

Totalt antal godkända produkter i registret 709 673 704 

Som framgår av tabellen så är den totala summan godkända bekämpningsmedel i Sverige högre jämfört 

med tidigare år. Antalet godkända biocidprodukter har ökat med 16 stycken sedan föregående år och 

antalet godkända växtskyddsmedel har ökat med 20 stycken sedan 2015. 
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Växtskyddsmedel 

Bra att veta om växtskyddsmedelsärenden  

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogs-

bruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Ett 

växtskyddsmedel kan vara ett kemiskt eller ett biologiskt bekämpningsmedel. 

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 tillämpas i det enskilda 

ärendet beror på när ansökan kom in till myndigheten. För ärenden som kom in före 14 juni 2011 gäller 

reglerna i växtskyddsmedelsdirektivet 91/414/EEG. För ärenden som kom in från och med 14 juni 

2011 tillämpar vi växtskyddsmedelsförordningen (EU) nr 1107/2009. 

Enligt växtskyddsmedelsförordningen ska vi hantera ansökningar om produktgodkännande enligt en 

EU-gemensam 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 och Island har 

under 2016 implementerat växtskyddsmedelsförordningen. Lagstiftningen 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 kemikaliemyndig-

heter. 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, zone Rapporteur Member State 

(zRMS), som har till uppgift att utvärdera användningen av växtskyddsmedlet för hela norra zonen. 

Resterande medlemsländer är så kallade berörda medlemsländer, concerned Member State (cMS). 

Samarbetet mellan länderna bygger på arbetsdelning och myndigheterna är beroende av varandra och 

företagens underlag för att kunna hålla de olika fastställda tidsfrister som finns. 

Enligt växtskyddsmedelsförordningen, liksom tidigare enligt växtskyddsmedelsdirektivet, är det möjligt 

att ansöka om ett så kallat ömsesidigt erkännande av ett godkännande. Det innebär att ett land behand-

lar ansökan och fattar ett beslut om godkännande som sedan kan ligga till grund för beslutet om god-

kännande i andra länder. 

I särskilda fall kan undantag från kravet på godkännande för växtskyddsmedel beviljas, så kallad dis-

pens. Dispens kan beviljas vid nödsituationer samt för forskning och utveckling. En dispens vid nödsi-

tuationer får endast gälla för begränsad och kontrollerad användning av växtskyddsmedlet i högst 120 

dagar. En dispens kan ges för ett växtskyddsmedel som inte är produktgodkänt, men också för en 

gröda eller ett användningsområde som inte ingår i ett befintligt produktgodkännande. Dispenser är all-

tid ett tidsbegränsat undantag från kravet på godkännande och kan inte användas för att ersätta ett god-

kännande. 

Beslut om växtskyddsmedel 2016 

Figur 10 visar antalet beslut i prövningsärenden för växtskyddsmedel som Kemikalieinspektionen fattat 

under 2016. Figuren visar om besluten inneburit bifall eller avslag på ansökan alternativt om ansökan 

har dragits tillbaka av sökanden eller om den har avvisats eller avskrivits. Från och med år 2015 ingår 

beslut om tillbakadragna och avvisade ärenden i redovisningen av beslutade prövningsärenden. 
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Figur 10. Beslut i prövningsärenden växtskyddsmedel år 2016 

 

 

Av tabell 18 framgår hur besluten är fördelade utifrån lagstiftning, om Sverige varit utvärderande land 

eller inte för en produktansökan samt kostnaden per ärendetyp för åren 2014-2016. 
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Tabell 18. Beslut i prövningsärenden växtskyddsmedel 2014-2016 (Antalet avser de beslut som tagits under 
respektive år. Kostnad i tkr avser den totala kostnaden vilken kan vara över flera år) 

 2016 2015 2014 

 Antal  kostnad Antal kostnad Antal kostnad 

Beslut i nya produktgodkännanden       

Sverige är utvärderande land, EU-regler 
1107/2009 6 1 660 4 3 724 5 4 351 

Sverige är berört medlemsland, EU-regler 
1107/2009 23 1 419 6 310 2 263 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 1107/2009 11 1 075 3 478 1 74 

Nytt godkännande, EU-regler 91/414 8 4 312 6 2 908 3 3 956 

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

Summa 48 8 466 19 7 420 12 9 053 

Beslut i förnyade produktgodkännanden       

Sverige är utvärderande land, EU-regler 
1107/2009 3 1 280 0 0 0 0 

Sverige är berört medlemsland, EU-regler 
1107/2009 7 522 0 0 0 0 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 1107/2009 1 100 0 0 0 0 

Sverige är utvärderande land, övergångsregler i 
EU-regler 1107/2009 8 1 685 3 3 318 0 0 

Sverige är berört medlemsland, övergångsregler i 
EU-regler 1107/2009 12 935 8 1 508 9 1 323 

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

Ansökningar om administrativ förlängning av pro-
duktgodkännande * 15 * 83 * 21 * 

Summa 46 4 522 95 4 861 30 1 323 

Beslut i andra ärenden än nya och förnyade 
produktgodkännanden  

     

Utvidgat produktgodkännande för mindre an-
vändningsområde (UPMA) 23 574 9 378 2 72 

Dispenser 35 1 356 28 1 513 27 1 329 

Övriga prövningsärenden** 122 2 942 148 1 892 41 1 371 

Godkännanden av nematoder, insekter eller spin-
deldjur för användning som biologiskt bekämp-
ningsmedel 

2 0 1 12 0 0 

Ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, om-
prövat eller återkallat produktgodkännanden 91 144 244 4 280 19 332 

Summa 273 5 016 430 8 075 89 3 104 

Totalt beslutade växtskyddsmedelsärenden 
per år 

367 

(309)*** 18 004 

544 

(504)*** 20 356 131 13 480 

För 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. 

***Antal beslutade växtskyddsmedelsärenden exklusive de som dragits tillbaka eller avvisats (58 stycken för 2016 respektive 40 stycken 2015). 

Antalet beslut i större prövningsärenden ökar 

Totalt har vi under 2016 fattat 367 växtskyddsmedelsbeslut, fördelade på 298 bifall, elva avslag och 58 

ärenden som har dragits tillbaka eller avvisats. 

Jämfört med 2015 har antalet beslut om nya produktgodkännanden ökat. Vi har under 2016 fattat 48 

beslut om nya produktgodkännanden jämfört med 19 beslut förra året. Även antalet beslut om utvidgat 

produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) har ökat. Vi har fattat 23 beslut om 

UPMA under 2016 jämfört med nio beslut under 2015. 

En fortsatt resursförstärkning till verksamheten under 2016 har bidragit till att vi har kunnat öka antalet 

beslut i större prövningsärenden. 



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 43 (114) 

35 nya godkända växtskyddsmedel på marknaden 

Av totalt 48 beslut om nya produktgodkännanden av växtskyddsmedel har 35 beslut inneburit att nya 

produkter finns tillgängliga på den svenska marknaden. De övriga tretton besluten avser avslag eller 

ärenden där sökanden dragit tillbaka ansökan. Antalet beviljade ansökningar om nya godkända växt-

skyddsmedel 2016 har nästan tredubblats jämfört med 2015 då vi beviljade nio stycken ansökningar. 

Av de nya godkända produkterna under 2016 är 19 ogräsmedel, åtta medel mot skadedjur, sju medel 

mot svampangrepp och ett medel för reglering av tillväxt hos äppel- och päronträd. Även under 2015 

och 2014 var merparten av de nya växtskyddsmedel som kom ut på marknaden ogräsmedel. 

De 35 godkända nya växtskyddsmedlen fördelar sig enligt följande kategorier: 

 Sverige är utvärderande land, zRMS: 6 stycken 

 Sverige är berört medlemsland, cMS: 17 stycken 

 ömsesidigt erkännande: 7 stycken 

 äldre lagstiftning: 5 stycken. 

Förnyade produktgodkännanden 

Vid ansökan om ett förnyat produktgodkännanden ska, om inte Kemikalieinspektionen meddelat något 

annat, de datakrav och vägledningsdokument följas som gäller vid tillfället för ansökan. Vid förnyade 

produktgodkännanden gäller som princip att det ska göras en fullständig utvärdering och riskbedömning 

av produkten. Ibland hanteras dock ett förnyat produktgodkännande administrativt, det vill säga utan 

riskbedömning. Det kan till exempel vara ansökningar om förlängt produktgodkännande på grund av att 

kommissionen administrativt har förlängt godkännandeperioden av det verksamma ämnet i produkten. 

Under 2016 har vi fattat totalt 46 beslut om förnyade godkännanden. Av dessa har 31 stycken varit be-

slut i ärenden där en fullständig prövning gjorts i samband med det förnyade godkännandet. Besluten är 

fördelade på 24 bifall och två avslag samt fem ärenden som dragits tillbaka av sökanden. Resterande 

femton beslut har varit beslut i ärenden om administrativa förlängningar på grund av kommissionsbe-

slut om det verksamma ämnet i produkten. Alla dessa har varit bifall. 

Antalet förnyade produktgodkännanden varierar från år till år beroende på hur många godkännanden 

som löper ut det aktuella året och där innehavaren också ansökt om ett förnyat produktgodkännande. 

För samtliga berörda produkter fattar vi beslut om förnyat produktgodkännande innan det gällande 

godkännandet löper ut. Därmed säkerställer vi att dessa produkter fortfarande är prövade och har ett 

aktuellt godkännande och får fortsätta att finnas på den svenska marknaden. 

Avslag på produktansökningar 

Under året har vi avslagit fyra ansökningar om nytt eller förnyat produktgodkännanden av växtskydds-

medel. I de fall där det blir avslag är det oftast på grund av att sökande inte kunnat visa att det sökta an-

vändningsområdet innebär acceptabla effekter på människors och djurs hälsa eller för miljön. 

Utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA) 

Det finns möjlighet att ansöka om att utvidga ett produktgodkännande för ett eller flera mindre an-

vändningsområden som produktgodkännandet inte redan omfattar. Ett mindre användningsområde för 

växtskyddsmedel kan exempelvis vara grödor som odlas i liten omfattning med en liten total areal. Det 

kan också vara grödor som odlas i stor omfattning med en stor total areal, men med ett växtskyddspro-

blem som uppträder sällan eller i en mycket begränsad del av odlingen. 

Under 2016 har vi fattat totalt 23 beslut om UPMA. Alla dessa har varit bifall. 

Dispenser 

Vi har fattat beslut om totalt 35 dispenser för växtskyddsmedel under 2016. Majoriteten av dispenserna 

har varit för nödsituationer. Förutom de ansökningar som har dragits tillbaka av sökanden eller har av-

visats eller avskrivits har vi under året beviljat 16 dispensansökningar för användning av växtskyddsme-

del i nödsituationer och avslagit två. Av ansökningarna om dispens att få använda ett växtskyddsmedel 

till forskning och utveckling har vi beviljat åtta stycken samt avslagit två. 
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113 beslut om villkorsändringar bland övriga prövningsärenden 

Förutom prövningarna om produktgodkännanden har vi också handlagt andra ansökningsärenden 

såsom villkorsändringar och parallellhandelstillstånd. Dessa omnämns här som övriga prövningsären-

den. Den största ärendegruppen inom övriga prövningsärenden är villkorsändringar med 113 fattade 

beslut. En villkorsändring kan till exempel betyda ändring av produktens användningsvillkor, samman-

sättning, förpackningsvillkor, tillverkningsställe, innehavare eller produktnamn. 

Nematoder, insekter eller spindeldjur som biologiskt bekämpningsmedel 

Fram till 1 juli 2016 var Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet för prövningen av produkter som 

innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) för användning som biologiska bekämpningsme-

del. Ansvaret för denna prövning är nu flyttad till Naturvårdsverket. Vi har under året avslutat de två 

kvarvarande ärendena hos oss och hanterat överlämnandet till Naturvårdsverket. 

Stor variation i kostnad för olika ärenden 

Det framgår från både årets och tidigare års resultat att kostnaden för prövning av ansökningar där Sve-

rige är det utvärderande landet är högre jämfört med om vi är berört medlemsland eller handlägger öm-

sesidiga erkännanden. Detta återspeglar det faktum att arbetsinsatsen är högre då vi själva ansvarar för 

produktutvärderingen, respektive lägre när vi tar del av ett annat lands utvärdering. 

Faktorer som kan påverka kostnaden för ett ärende är bland annat riskbedömningens komplexitet samt 

om det sökande företaget behöver komplettera och uppdatera ärendet på grund av att dokumentation 

saknas eller är bristfällig. Utveckling av arbetssätt och effektiviseringsåtgärder inom myndigheten mins-

kar kostnaderna. Till exempel har kostnaderna för produktgodkännanden där Sverige är utvärderande 

land mer än halverats jämfört med tidigare år. Även i ärenden där Sverige är beroende av ett annat 

lands utvärdering har kostnaderna börjat gå ner. Kostnaderna för de så kallade övriga prövningsärenden 

varierar stort då de inkluderar ansökningar av både mindre och större karaktär. Variation i kostnad mel-

lan enskilda ärenden påverkar i sin tur genomsnittskostnaderna per ärendetyp och skillnaden mellan 

åren. 

Ärendebalanser för växtskyddsmedelsärenden de senaste tre åren 

Antalet avslutade ärenden för en given period är inte alltid samma som antalet fattade beslut under 

samma period. Det beror på att handläggningen av ett växtskyddsmedel som regel fortsätter en kort tid 

efter att ett beslut har fattats. Detta gäller till exempel avseende handläggning av frågan om dataskydd i 

ärendet. 

Tabell 19 redovisar antalet inkomna och avslutade prövningsärenden för växtskyddsmedel för åren 2014 

till 2016. Ärenden kommer in till myndigheten under hela kalenderåret och vi avslutar inte alltid pröv-

ningen av ett ärende under samma år som det kommer in. Det finns därför en naturlig förskjutning av 

ärenden från ett kalenderår till ett annat. För att tydliggöra hur antalet avslutade ärenden under ett år för-

håller sig till både mängden ärenden som redan ligger inne hos oss samt det antal nya ärenden som kom-

mer in till myndigheten, redovisar vi även totalt antal ärenden som är öppna vid ett verksamhetsårs bör-

jan respektive slut (ingående respektive utgående balans). Ärendebalanserna åskådliggörs även i figur 11. 
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Tabell 19. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för växtskyddsmedelsärenden under åren 

2014-2016 

 2016 2015 2014 

Nya produktgodkännande*    

Ingående balans 121 109 97 

Inkomna 24 34 30 

Avslutade 45 22 18 

Utgående balans 100 121 109 

Förnyade produktgodkännanden**   

Ingående balans 66 108 98 

Inkomna 57 68 42 

Avslutade 44 110 32 

Utgående balans 79 66 108 

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)  

Ingående balans 13 17 17 

Inkomna 19 6 3 

Avslutade 26 10 3 

Utgående balans 6 13 17 

Dispenser    

Ingående balans 3 15 25 

Inkomna 39 32 28 

Avslutade 36 44 38 

Utgående balans 6 3 15 

Övriga ärenden***    

Ingående balans 58 237 127 

Inkomna 156 101 185 

Avslutade 180 280 75 

Utgående balans 34 58 237 

Total ingående balans 261 486 364 

Totalt antal inkomna 295 241 288 

Totalt antal avslutade 331 466 166 

Total utgående balans 225 261 486 

*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, ansökningar om återkallade produktgodkännanden och produktinformationsärenden. 
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Figur 11. Ingående och utgående balanser per ärendetyp av växtskyddsmedel under åren 2014-2016 
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Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 48 (114) 

Vi fortsätter sänka ärendebalanserna 

Resultatet för 2016 visar att vi har fortsatt den positiva trenden från 2015 med att sänka ärendebalan-

serna. Detta trots att flödet av totalt antal inkommande ärenden har ökat jämfört med tidigare år. Fram-

förallt är det antalet ansökningar om utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 

samt de så kallade övriga prövningsärendena, till exempel villkorsändringar och parallellhandelstillstånd, 

som har ökat. Att ökningen av dessa ansökningsärenden ändå inte har resulterat i någon ökning av de 

utgående balanserna för berörda ärendekategorier visar att vi under året haft en god förmåga och kapa-

citet att kunna avsluta ärenden. Vi har under året även hållit ned de utgående balanserna för kategori-

erna nya och förnyade produktgodkännanden. 

Att vi nu kan börja handlägga ärenden i den takt de kommer in och även sänka ärendebalanserna är ett 

resultat av det arbete som vi under de senaste fyra åren investerat i utveckling av organisation, arbets-

sätt, effektiviseringsåtgärder och långsiktig resursförstärkning. 

Variation i antal inkommande ärenden 

Antalet ärenden som inkommer till Kemikalieinspektionen kan variera från år till år, både inom och 

mellan de olika ärendekategorierna. Detta beror bland annat på företagens arbete avseende utveckling 

av nya ämnen och produkter samt hur EU-regler styr när verksamma ämnen måste prövas i enlighet 

med lagstiftningen. Antalet inkommande ärenden om förnyade godkännanden påverkas även av inne-

havarens val om att förlänga sitt produktgodkännande eller inte. Ju fler godkända produkter som finns 

på den svenska marknaden desto fler inkommande ärenden om förnyade godkännanden och villkors-

ändringar kan vi förvänta oss vartefter företagen utvecklar sina produkter. 

Antalet inkomna växtskyddsmedelsärenden under 2016 (295 stycken), ligger i linje med den prognos vi 

gjorde i början av året (311 stycken). 

Öppna ärenden om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel 

Tabell 20 visar att antalet öppna ärenden om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel är 100 

stycken vid årets slut. Hur dessa ärenden fördelar sig på det år då ansökningarna kom in illustreras i figur 12. 

Figur 12. Antal öppna ärenden om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel fördelat på inkom-

mande år för ansökningarna 
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Av de 100 öppna ärendena om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel är åtta stycken in-

komna före 14 juni 2011. Därmed gäller de äldre reglerna i växtskyddsmedelsdirektivet vid prövningen 

av dessa ärenden. För ärenden som inkommit från och med 14 juni 2011 tillämpar vi reglerna i växt-

skyddsmedelsförordningen, vilket även är den stora majoriteten (92 stycken) av det totala antalet öppna 

ärenden om nya produktgodkännande för växtskyddsmedel. 

Av de 45 ärenden om nya godkännanden för växtskyddsmedel som vi avslutat under 2016 var nio in-

komna före 14 juni 2011. 

Vi omprövar och återkallar vissa beslut 

Förutom att handlägga ansökningar som kommer in till myndigheten har vi under året behövt anpassa 

och ompröva gällande beslut till nya regler och krav. Vi har även återkallat produktgodkännanden då 

sökanden inte haft för avsikt att ansöka om förnyelse av ett produktgodkännande. Tabell 20 och figur 

13 redovisar det antal växtskyddsmedelsärenden som vi startat och avslutat under åren 2014 till 2016, 

samt de in- och utgående balanserna för dessa ärenden för respektive år. 

Tabell 20. Antal startade och avslutade ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller 

återkallat produktgodkännanden av växtskyddsmedel under åren 2014-2016 

 2016 2015 2014 

Ingående balans 37 249 22 

Startade 69 34 249 

Avslutade 91 244 22 

Utgående balans 15 39 249 

Differensen mellan utgående balans 2015 och ingående balans 2016 är två ärenden som var öppna vid årsskiftet 2015/2016 men som har makulerats under 2016. Makule-

rade ärenden följs inte upp i ärendebalanserna. 

Antalet ärenden som vi startat och avslutat under 2016 är nu nere i nivåer jämförbara med åren innan 

2014. Den markanta ökningen av antalet ärenden som myndigheten startade samt avslutade under åren 

2014-2015 berodde på omprövning av växtskyddsmedelsbeslut utifrån de nya märkningskrav som finns 

i växtskyddsmedelsförordningen och CLP-förordningen. 

Figur 13. Ingående och utgående balans för ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat 

eller återkallat produktgodkännanden av växtskyddsmedel under åren 2014-2016 
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Handläggningstider för växtskyddsmedel 

Av tabell 21 framgår de genomsnittliga handläggningstiderna för de nyansökningar och övriga prövnings-

ärenden av växtskyddsmedel som vi avslutat under 2016 med beslut om bifall eller avslag på ansökan. 

Vi ser att handläggningstiderna börjar minska för flera ärendetyper om nytt produktgodkännande av 

växtskyddsmedel, vilket är ett resultat av de effektiviseringsåtgärder som vi arbetar med inom tillstånds-

prövningen av bekämpningsmedel. Att handläggningstiderna ändå för vissa ärendekategorier är för 

långa beror främst på att vi tidigare år inte kunnat avsluta dessa ärenden i den takt de kommit in.  Att vi 

nu avslutar äldre ärenden leder till längre redovisade handläggningstider. Hanteringen av äldre ärenden 

påverkar även handläggningstiderna för nyansökningar enligt nuvarande lagstiftning. En annan orsak är 

de väntetider som kan uppstå då vi behöver invänta produktrapporter och beslut från ett annat utvärde-

rande 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 fortsätter vi att arbeta med olika effektiviseringsåtgärder enligt de lösningar som vi re-

dovisat i en rapport till Miljö- och energidepartementet (KemI rapport 5/16 "Uppföljning av handlägg-

ning av prövningsärenden"). Se även avsnittet "Effektiviseringsåtgärder för prövningen av bekämp-

ningsmedel" i denna årsredovisning. 

För andra typer av ärenden har vi bra resultat avseende handläggningstiderna. Till exempel har den ge-

nomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om utvidgade produktgodkännanden för mindre an-

vändningsområden (UPMA) minskat med nästan två tredjedelar jämfört med 2015. Vi har också fort-

satt skyndsam hantering av växtskyddsmedelsdispenser, parallellhandelstillstånd och villkorsändringar. 

Tabell 21. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för under 2016 beslutade växt-

skyddsmedelsansökningar 

 
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) 6 12 25,6 2,9-41,5 

Sverige är berört medlemsland (cMS) 19 4 12,4 4,1-28,3 

Ömsesidigt erkännande 7 4 13,7 4,1-30 

Nyansökningar enligt EU-regler 91/414     

Nya godkännande 5 - 58,6 46,5-74 

Övriga prövningsärenden     

Utvidgat produktgodkännande för mindre 
användningsområde (UPMA) 23 12 9 0,8-27,4 

Dispenser 28 - 1,6 0,2-4,8 

Parallellhandelstillstånd 8 1,5 0,8 0,3-1,9 

Villkorsändringar 103 - 9,2 0,1-50,3 

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

Produktansökningar där Sverige är utvärderande land 

I de fall där Sverige är det utvärderande landet av en produktansökan ger växtskyddsmedelsförord-

ningen möjlighet att räkna bort den tid som det sökande företaget använder för att komplettera sin an-

sökan från den totala handläggningstiden. Företagens maximala kompletteringstid är sex månader. Ta-

bell 21 redovisar tidsfrist och genomsnittlig handläggningstid exklusive kompletteringstiden för de ären-

den som Sverige varit utvärderande land för. 

Under 2016 fattade vi beslut för sex nyansökningar för växtskyddsmedel där Sverige har varit det utvär-

derande landet. Den genomsnittliga handläggningstiden, exklusive de ansökande företagens komplette-

ringstider, var för dessa ärenden 25,6 månader. Detta är en sänkning av den genomsnittliga handlägg-

ningstiden med 5,7 månader jämfört med 2015. Vi överskred tidsfristen för fyra av ansökningarna. Alla 

dessa fyra ärenden har inkommit till myndigheten under åren 2012-2013. 



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 51 (114) 

Produktansökningar där Sverige inte är utvärderande land 

För ärendetyper där Sverige är berört medlemsland (cMS) eller när det är frågan om ömsesidiga erkän-

nanden ska Kemikalieinspektionen avvakta det rapporterande landets produktrapport och beslut innan 

vi kan börja handlägga ansökan hos oss. Det är även från det datum då detta underlag kommer in till 

Kemikalieinspektionen som tidsfristen gäller. För dessa ärenden gäller att regelverken inte ger möjlighet 

att räkna bort det ansökande företagets kompletteringstid. Det beror på att produktprövningen 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 jämfört med ärenden där medlemslandet ska göra en full-

ständig bedömning. 

Vi har fattat 19 beslut om nya produktansökningar där Sverige varit berört medlemsland (cMS). Även 

om tidsfristen på fyra månader har överskridits i dessa ärenden har den genomsnittliga handläggningsti-

den sänkts från 14,8 månader (2015) till 12,4 månader (2016). Det är framför allt sju ärenden som haft 

långa handläggningstider (mellan 15,2 och 28,3 månader). Sex av dessa ärenden inkom till myndigheten 

under 2012 och ett under 2013. För de övriga 12 ärendena varierar handläggningstiden mellan 4,1 och 

13,8 månader, med en genomsnittlig handläggningstid på 8 månader. Majoriteten av dessa ärenden är 

inkomna under 2014 och 2015. 

Vi har fattat sju beslut om nyansökningar genom ömsesidigt erkännande och den genomsnittliga hand-

läggningstiden på 13,7 månader för dessa ärenden överskrider tidsfristen på fyra månader. 

Produktansökningar enligt äldre rätt 

Produktansökningar enligt det äldre växtskyddsmedelsdirektivet omfattas inte av tidsfrister som regleras 

av nu gällande EU-rätt. Den genomsnittliga handläggningstiden för de fem ärenden som vi beslutat un-

der 2016 är 58,6 månader exklusive företagens kompletteringstid. Av de fem ärendena inkom ett under 

2008 och två under 2010 respektive 2011. 

Att avsluta äldre ärenden leder till längre redovisade handläggningstider. Då det sedan 1 juni 2011 inte 

längre är möjligt att skicka in ansökningar om nya produktgodkännande enligt växtskyddsmedelsdirekti-

vet fylls dock inte denna ärendekategori på med nya ärenden. 

Utökat produktgodkännande för mindre användningsområde 

Kemikalieinspektionen bedömer att samma tidsfrist ska gälla för ansökningar om utvidgat produktgod-

kännande för mindre användningsområde som för nyansökningar enligt växtskyddsmedelsförordningen 

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 23 beslut om ansökningar om utökat produktgodkännande för mindre använd-

ningsområde. Den genomsnittliga handläggningstiden, exklusive företagens kompletteringar, har sänkts 

med 64 procent från 24,8 månader (2015) till 9,0 månader (2016), vilket är inom tidsfristen. Tidsfristen 

har uppfyllts för 17 av de 23 ärendena. Av de övriga sex ärendena är det framförallt fyra stycken som 

har långa handläggningstider (mellan 23,9 och 27,4 månader). Tre av dessa ärenden inkom till myndig-

heten under 2013 och det fjärde under 2014. 

Växtskyddsmedelsdispenser, parallellhandelstillstånd och villkorsändringar 

Vi har fattat 28 beslut om dispenser för växtskyddsmedel och den genomsnittliga handläggningstiden 

på en dryg månad visar att vi har fortsatt hantera dispenserna skyndsamt under året. 

För parallellhandelstillstånd finns en tidsfrist på 1,5 månader från det att ansökan anses vara komplett 

och det är även från den tidpunkten som handläggningstiden är redovisad. Vi har beviljat åtta ansök-

ningar om parallellhandelstillstånd och dessa bedöms ha hanterats skyndsamt med en genomsnittlig 

handläggningstid på 0,8 månader. Tidsfristen har uppfyllts för sju av de åtta ärendena. 

Merparten av villkorsändringarna har vi hanterat relativt skyndsamt under 2016. Den genomsnittliga 

handläggningstiden för villkorsändringar är 9,2 månader. Handläggningstiderna för villkorsändringar 

varierar dock stort då de inkluderar ansökningar för både mindre och större ändringar. 
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Biocidprodukter 

Bra att veta om biocidproduktärenden  

En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av 

eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk 

inverkan. Det finns 22 olika typer av biocidprodukter enligt EU:s biocidförordning. Exempel är desin-

fektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. 

Kemikalieinspektionen bedömer om en ansökan om godkännande av en biocidprodukt uppfyller kra-

ven i olika regelverk. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är under utvärdering i EU:s gransk-

ningsprogram bedömer vi ansökan enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsme-

delsförordningen. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är helt nya eller redan godkända på 

EU-nivå bedömer vi enligt EU:s biocidförordning (EU) nr 528/2012 istället. 

Den första september 2013 ersatte biocidförordningen EU:s biociddirektiv 98/8/EG och därmed änd-

rades 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 övergångsbestämmel-

ser. Vi ska hantera ansökningarna om produktgodkännande enligt en EU-gemensam procedur för att 

harmonisera och effektivisera arbetet. Lagstiftningen fastställer bland annat hur lång tid de inblandande 

parterna har för att hantera, komplettera och besluta i ärendena. Parterna är främst det ansökande före-

taget, Kemikalieinspektionen och andra medlemsländers kemikaliemyndigheter. Samarbetet mellan län-

derna bygger på arbetsdelning och myndigheterna är beroende av varandra och företagens underlag för 

att kunna hålla de olika fastställda tidsfrister som finns. 

Enligt biocidförordningen, liksom tidigare enligt biociddirektivet, 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. 

För att harmonisera bedömningen av biocidprodukter inom EU ska medlemsländerna enas om vilka 

åtgärder som ska vidtas för att produkter ömsesidigt ska kunna erkännas på lika villkor. De medlems-

länder som anser att en biocidprodukt inte uppfyller villkoren för produktgodkännande ska lämna en 

förklaring beträffande sina invändningar och skälen för sitt ställningstagande. Den främsta anledningen 

till oenigheter mellan olika medlemsländers behöriga myndigheter är att man inte är överens om riskbe-

dömningen eller villkor kopplade till riskerna. Hanteringen av oenigheter tar tid, vilket i sin tur innebär 

att både beslut om produktgodkännanden och utsläppande av biocidprodukter på marknaden kan bli 

fördröjt. 

I särskilda fall kan dispens beviljas för biocidprodukter. Dispens kan beviljas för att förebygga fara samt 

för forskning och utveckling. För biocidprodukter som regleras av biocidförordningen kan vi bara ut-

färda 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 bekämpningsmedel. 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 bedöms finnas särskilda skäl för detta. Dispenser är alltid ett 

tidsbegränsat undantag från kravet på godkännande och ska inte användas för att ersätta ett godkän-

nande. 

Beslut om biocidprodukter 2016 

Figur 14 visar antalet beslut i prövningsärenden för biocidprodukter som Kemikalieinspektionen fattat 

under 2016. Figuren visar om besluten inneburit bifall eller avslag på ansökan alternativt om ansökan 

har dragits tillbaka av sökanden eller om den har avvisats eller avskrivits. Från och med år 2015 ingår 

beslut om tillbakadragna och avvisade ärenden i redovisningen av beslutade prövningsärenden. 
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Figur 14. Beslut i prövningsärenden biocidprodukter år 2016 

 

Av tabell 22 framgår hur besluten är fördelade utifrån lagstiftning och om Sverige varit utvärderande 

land eller inte för en produktansökan, samt kostnaden per ärendetyp för åren 2014-2016. 

Tabell 22. Beslut i prövningsärenden biocidprodukter 2014-2016. (Antalet avser de beslut som tagits under 

respektive år. Kostnad i tkr avser den totala kostnaden vilken kan vara över flera år) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Beslut i nya produktgodkännanden       

Sverige är utvärderande land, EU-regler 528/2012 3 3 272 0 0 1 785 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 528/2012 7 442 9 426* 11 1 036 

Likadan produkt, EU-regler 528/2012 12 98 9 ** 0 0 

Förenklat förfarande för produktgodkännande 2 ** 0 0 0 0 

Sverige är utvärderande land, nationell rätt 16 1 244* 11 1 674 3 482 

Summa 40 5 056 29 2 100 15 2 303 

Beslut i förnyade produktgodkännanden       

Sverige är utvärderande land, EU-regler 528/2012 2 2 088 3 1 474 7 2 484 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 528/2012 1 81 5 81* 10 890 

Sverige är utvärderande land, nationell rätt 0 0 1 0 0 0 

Summa 3 2 169 9 1 555 17 3 374 

Beslut i andra ärenden än nya och förnyade 
produktgodkännanden       

Dispenser 29 844 13 207 14 426 

Övriga prövningsärenden*** 72 1 392 52 790 28 786 

Ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, om-
prövat eller återkallat produktgodkännanden 81 192 24 64 10 41 

Summa 182 2 428 89 1 061 52 1 253 

Totalt 225  
(197)****  

9 653 127  
(98)**** 

4 716 84 6 930 

För 2014 ingår inte tillbakadragna och avvisade ärenden i antalet fattade beslut och kostnader. 

* Kostnaderna 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. 

**Kostnaden för denna ärendekategori 2015 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 prövningsärenden. 

****Antal beslutade biocidproduktsärenden exklusive de som dragits tillbaka eller avvisats (28 stycken för 2016 respektive 29 stycken för 2015). 
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Antalet biocidproduktsbeslut ökar 

Det totala antalet beslut i biocidproduktsärenden under 2016 är högre än 2015 och 2014. Totalt har vi 

under 2016 fattat 225 beslut, fördelade på 197 bifall och 28 ärenden som har dragits tillbaka eller avvi-

sats. 

Vi har under 2016 handlagt och tagit beslut i fler ärenden om nya produktgodkännanden, dispenser och 

så kallade övriga prövningsärendena jämfört med tidigare år. 

Vi har även handlagt och tagit beslut i fler ärenden där Kemikalieinspektionen anpassar, omprövar eller 

återkallar produktgodkännanden än både 2015 och 2014. 

22 nya godkända biocidprodukter på marknaden 

Av totalt 40 beslut om nya produktgodkännanden av biocidprodukter har 22 beslut inneburit att nya 

produkter finns tillgängliga på den svenska marknaden. De övriga 18 besluten avser ärenden där sökan-

den dragit tillbaka ansökan eller där ärendet av annan anledning avvisats eller avskrivits. Antalet bevil-

jade ansökningar om nya godkända biocidprodukter 2016 är en ökning jämfört med 2015 då vi bevil-

jade fjorton stycken ansökningar. 

Av de godkända produkterna under 2016 är tolv träskyddsmedel och sex insektsmedel. Resterande fyra 

beslut fördelar sig på medel för att bekämpa möss och råttor, medel avskräckande för insekter, desin-

fektions- respektive slembekämpningsmedel. Även under 2015 var merparten av de nya biocidproduk-

ter som kom ut på marknaden träskyddsmedel. 

De 22 godkända nya biocidprodukterna fördelar sig enligt följande kategorier: 

 Sverige är utvärderande land, EU-regler 528/2012: 3 stycken 

 ömsesidigt erkännande, EU-regler 528/2012: 7 stycken 

 likadan biocidprodukt, EU-regler 528/2012: 9 stycken 

 förenklat förfarande för produktgodkännande, EU-regler 528/2012: 2 stycken 

 Sverige är utvärderande land, nationell rätt: 1 stycken. 

Produkttyperna ”likadan biocidprodukt” och ”förenklat förfarande för produktgodkännande” innebär 

en förenklad handläggning. Likadan biocidprodukt baseras på en produktutvärdering för en redan god-

känd produkt, så kallad referensprodukt, men får ett eget registreringsnummer. Det förenklade förfa-

randet för produktgodkännande av biocidprodukter innebär att en produkt utvärderas i enlighet med 

andra, enklare kriterier än vanligt. För både likadan biocidprodukt och förenklat förfarande för pro-

duktgodkännande finns vissa villkor som måste vara uppfyllda för biocidprodukten och produktgod-

kännandet. 

2015 var första året som vi behandlade produkttypen likadan biocidprodukt och då biföll vi också nio 

ansökningar. 2016 är första året som vi handlägger anmälningar om förenklat förfarande för produkt-

godkännande. 

Förnyade produktgodkännanden 

Vid ansökan om ett förnyat produktgodkännanden ska, om inte Kemikalieinspektionen meddelat något 

annat, de datakrav och vägledningsdokument följas som gäller vid tillfället för ansökan. Vid förnyade 

produktgodkännanden gäller som princip att det ska göras en fullständig utvärdering och riskbedöm-

ning av produkten. 

Under 2016 har vi fattat totalt tre beslut om förnyade produktgodkännanden. Alla dessa tre har varit 

bifall på ansökan. 

Antalet beslut om förnyade produktgodkännanden varierar från år till år beroende på hur många god-

kännanden som löper ut och där innehavaren också ansökt om ett förnyat produktgodkännande. För 

samtliga berörda produkter fattar vi beslut om förnyat produktgodkännande innan det gällande godkän-

nandet löper ut. Därmed säkerställer vi att dessa produkter fortfarande är tillåtna och får fortsätta att 

finnas på den svenska marknaden. 
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Dispenser 

Vi har fattat beslut om totalt 29 dispenser för biocidprodukter under 2016. Det är en ökning från föregå-

ende år med 16 stycken. Drygt hälften av dispenserna har varit för att undvika fara och knappt häften har 

varit för forskning och utveckling. Förutom de ansökningar som har dragits tillbaka av sökanden eller har 

avvisats eller avskrivits har vi beviljat alla dispensansökningar för användning av biocidprodukter i nödsitu-

ationer samt alla ansökningarna om dispens att få använda en biocidprodukt till forskning och utveckling. 

58 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 

58 fattade beslut under 2016. 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 gällande beslut till nya regler och krav eller omprövar beslut då vi identifierat nya risker. Vi 

kan även behöva återkalla ett produktgodkännande på grund av att sökanden inte skickat in någon an-

sökan om förnyat godkännande. 

Under 2016 har vi tagit 81 beslut i ärenden där vi anpassat, omprövat eller återkallat produktgodkän-

nanden, vilket är 57 fler beslut jämfört med föregående år. 

Anledningen är att processen för ämnesutvärdering är försenad på EU-nivå, vilket i sin tur innebär att 

flera biocidprodukter inte kan prövas i enlighet med biocidförordningen då detta inte kan göras förrän 

alla verksamma ämnen i produkten är godkända inom EU. För att därmed undvika att berörda produk-

ter får ett glapp i godkännandetiden, beroende på faktorer som varken vi eller innehavaren av produkt-

godkännandet kan påverka, har vi beslutat att ompröva deras godkännandetid i avvaktan på att de kan 

prövas i enlighet med biocidförordningen. De typer av biocidprodukter som berörs av den aktuella om-

prövningen är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, vissa konserveringsmedel, slembekämpningsmedel, 

insektsmedel, repellenter och antifoulingprodukter. 

Stor variation i kostnad för olika ärenden 

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 åter-

speglar det faktum att arbetsinsatsen är högre då vi ansvarar för produktutvärderingen, respektive lägre 

när vi kan ta del av ett annat lands utvärdering. 

Faktorer som kan påverka kostnaden för ett ärende är bland annat riskbedömningens komplexitet samt 

om det sökande företaget behöver komplettera och uppdatera ärendet på grund av att dokumentation 

saknas eller är bristfällig. En annan kostnadsdrivande faktor, i de ärenden där Sverige är utvärderande 

land, är kravet på att samsyn ska uppnås mellan medlemsländerna innan beslut fattas. Utveckling av ar-

betssätt och effektiviseringsåtgärder inom myndigheten har ännu inte minskat kostnaderna för pröv-

ningen av biocidprodukter. Detta beror på att biocidförordningen fortfarande är en relativt ny lagstift-

ning som kräver nya ställningstaganden. Variation i styckekostnad mellan enskilda ärenden påverkar i 

sin tur genomsnittskostnaderna per ärendetyp och skillnaden mellan åren. Kostnaderna för 2016 inne-

håller 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. 
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Ärendebalanser för biocidproduktsärenden de senaste tre åren 

Antalet avslutade ärenden för en given period är inte alltid samma som antalet fattade beslut under 

samma period. Det beror på att handläggningen av en biocidprodukt som regel fortsätter en kort tid 

efter att ett beslut har fattats. 

Tabell 23 redovisar antalet inkomna och avslutade prövningsärenden för biocidprodukter för åren 2014 

till 2016. Ärenden kommer in till myndigheten under hela kalenderåret och vi avslutar inte alltid pröv-

ningen av ett ärende under samma år som det kommer in. Det finns därför en naturlig förskjutning av 

ärenden från ett kalenderår till ett annat. För att tydliggöra hur antalet avslutade ärenden under ett år för-

håller sig till både mängden ärenden som redan ligger inne hos oss samt det antal nya ärenden som kom-

mer in till myndigheten, redovisar vi även totalt antal ärenden som är öppna vid ett verksamhetsårs bör-

jan, respektive slut (ingående respektive utgående balans). Ärendebalanserna åskådliggörs även i figur 15. 

Tabell 23. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för biocidprodukter under åren 2014-2016 

 2016 2015 2014 

Nya produktgodkännanden*    

Ingående balans 80 81 93 

Inkomna 46 48 21 

Avslutade 43 49 33 

Utgående balans 83 80 81 

Förnyade produktgodkännanden**   

Ingående balans 77 47 58 

Inkomna 9 42 7 

Avslutade 2 12 18 

Utgående balans 84 77 47 

Dispenser    

Ingående balans 5 4 8 

Inkomna 39 15 20 

Avslutade 35 14 24 

Utgående balans 9 5 4 

Övriga ärenden***    

Ingående balans 42 34 10 

Inkomna 98 106 87 

Avslutade 101 98 63 

Utgående balans 39 42 34 

Total ingående balans 204 166 169 

Totalt antal inkomna 192 211 135 

Totalt antal avslutade 181 173 138 

Total utgående balans 215 204 166 

*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. 

***Villkorsändringar, ytterligare namn, ansökningar om återkallade produktgodkännanden och produktinformationsärenden. 
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Figur 15 Ingående och utgående balanser per ärendetyp av biocidprodukter under åren 2014-2016 
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Vi fortsätter ha en god takt i att avsluta ärenden 

Resultatet för 2016 visar att vi har hållit en jämn takt i att avsluta biocidproduktsärenden i förhållande 

till vad som kommit in till myndigheten under året. Vi har även bromsat upp den ökning av utgående 

balans som noterades för 2015. Under 2016 har vi också fortsatt den positiva trenden med att avsluta 

fler ärenden jämfört med tidigare år (vi avslutade totalt 181 ärenden under 2016 jämfört med 173 ären-

den under 2015 och 138 ärenden under 2014). Däremot minskar inte antalet öppna biocidproduktsä-

renden på myndigheten, vilket syns i att de utgående balanserna är i stort sett oförändrade jämfört med 

årets ingående balanser. 

En av de främsta anledningarna är att biocidförordningen fortfarande är en ny oprövad process som 

kräver ställningstaganden om olika strategiska vägval och samsyn mellan medlemsländerna i utredning-

arna och beslutsskedet för att ärenden ska kunna avslutas. Alla steg inom processen kan inte Kemikalie-

inspektionen heller påverka, till exempel då det uppstår oenighet mellan olika medlemsländer vid pro-

duktgodkännanden (se faktarutan om biocidprodukter) och inväntande av underlag från utvärderande 

länder innan handläggning av ett ärende kan påbörjas hos oss. En annan anledning är att vi i prövnings-

verksamheten fortsätter ha ett fokus på de äldsta inneliggande bekämpningsmedelsärendena, vilka i de 

flesta fall är växtskyddsmedelsärenden. 



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 59 (114) 

Variation i antal inkommande ärenden 

Antalet ärenden som inkommer till Kemikalieinspektionen kan variera från år till år både inom och 

mellan de olika ärendekategorierna. Detta beror bland annat på företagens utvecklingsarbete av nya äm-

nen och produkter samt av hur EU-regler styr när olika produkttyper måste prövas i enlighet med lag-

stiftningen. Antalet inkommande ärenden om förnyade godkännanden påverkas även av innehavarens 

val om att förlänga sitt produktgodkännande eller inte. Ju fler godkända produkter som finns på den 

svenska marknaden desto fler inkommande ärenden om förnyade godkännanden och villkorsändringar 

kan vi förvänta oss vartefter företagen utvecklar sina produkter. 

Antalet inkomna biocidproduktsärenden under 2016 (192 stycken) ligger i linje med den prognos vi 

gjorde för året (211 stycken), se rapporten till Miljö- och energidepartementet den 31 mars 2016 (KemI 

rapport 5/16 ”Uppföljning av handläggning av prövningsärenden”). 

Att inkommande ärenden ökar efter att ha legat på cirka 140 stycken per år mellan 2011 och 2014 beror 

på att fler och fler produktgrupper kräver godkännanden enligt biocidförordningen vilket gör att vi 

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

Öppna ärenden om nya produktgodkännanden för biocidprodukter 

Tabell 24 visar att antalet öppna ärenden om nya produktgodkännanden för biocidprodukter är 83 stycken 

vid årets slut. Hur dessa ärenden fördelar sig på det år då ansökningarna kom in illustreras i figur 16. 

Figur 16. Antal öppna ärenden om nytt produktgodkännande för biocidprodukter fördelat på inkommet 

år för ansökningarna 

 

De regler som gäller för bedömning av en ansökan om godkännande av en biocidprodukt beror både 

på vilken status som gäller för det verksamma ämnet i biocidprodukten samt vilket datum ansökan in-

kommit. Om de verksamma ämnena i biocidprodukten är nya eller redan godkända på EU-nivå, bedö-

mer vi ansökan om produktgodkännande enligt biocidförordningen. Om de verksamma ämnena i bio-

cidprodukten håller på att utvärderas i EU:s granskningsprogram, bedömer vi istället ansökan om pro-

duktgodkännande enligt bestämmelser i miljöbalken och den svenska bekämpningsmedelsförordningen. 

För produkter som höll på att utvärderas den första september 2013, vilket är det datum då biocidför-

ordningen ersatt det tidigare biociddirektivet, gäller särskilda övergångsbestämmelser. 

Av de 83 öppna ärendena om nya produktgodkännanden för biocidprodukter är 11 inkomna före 

första september 2013. Den stora majoriteten av de öppna ärendena (72 stycken) är inkomna efter detta 

datum. Av 46 ärenden om nya godkännanden för biocidprodukter som vi avslutat under 2016 var 22 

inkomna före första september 2013. 
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Vi omprövar och återkallar vissa beslut 

Förutom att handlägga ansökningar som kommer in till Kemikalieinspektionen har vi under året behövt 

anpassa och ompröva gällande beslut till nya regler och krav. Vi har även återkallat produktgodkännan-

den på grund av att sökanden inte skickat in någon ansökan om förnyat godkännande. Tabell 24 och 

figur 17 redovisar det antal biocidproduktsärenden som vi startat och avslutat under åren 2014 till 2016, 

samt de in- och utgående balanserna för dessa ärenden för respektive år. 

Tabell 24. Antal startade och avslutade ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat eller 

återkallat produktgodkännanden av biocidprodukter under åren 2014-2016 

 2016 2015 2014 

Ingående balans 52 18 6 

Startade 45 71 28 

Avslutade 81 37 16 

Utgående balans 16 52 18 

Som kan avläsas ur tabell 24 och figur 17 var det under 2015 en stor ökning i antalet biocidproduktsä-

renden som Kemikalieinspektionen startat jämfört med tidigare år. Det beror på att vi omprövat god-

kännandetiden för flera ärenden i avvaktan på att de kan prövas i enlighet med biocidförordningen, vil-

ket vi inte kan göra förrän alla verksamma ämnen i produkten är godkända inom EU. Processen för 

ämnesutvärdering är dock försenad på EU-nivå. Därför gjorde vi denna omprövning för att undvika att 

det uppstår glapp i godkännandetiden beroende på faktorer som varken vi eller innehavaren av pro-

duktgodkännandets kan påverka. De typer av biocidprodukter som berörs av den aktuella ompröv-

ningen är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, vissa konserveringsmedel, slembekämpningsmedel, in-

sektsmedel, repellenter och antifoulingprodukter. Vi startade dessa ärenden sent på året 2015 och de 

har avslutats under 2016. 

Figur 17. Ingående och utgående balans för ärenden där Kemikalieinspektionen anpassat, omprövat 

eller återkallat produktgodkännanden av biocidprodukter under åren 2014-2016 

 

Handläggningstider för biocidprodukter 

Av tabell 25 framgår de genomsnittliga handläggningstiderna för de nyansökningar och övriga pröv-

ningsärenden av biocidprodukter som vi avslutat under 2016 med beslut om bifall eller avslag på ansö-

kan. 

Att handläggningstiderna för vissa ärendekategorier är för långa beror främst på att vi tidigare år inte 

kunnat avsluta dessa ärenden i den takt de kommit in. Att vi nu avslutar äldre ärenden leder till längre 
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redovisade handläggningstider. Hanteringen av äldre ärenden påverkar även handläggningstiderna för 

nyansökningar enligt nuvarande lagstiftning. En annan orsak till långa handläggningstider är de vänteti-

der som kan uppstå då vi behöver nå samsyn mellan länderna samt invänta produktrapporter 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 för ansökningar om 

nya produktgodkännanden fortsätter vi att arbeta med olika effektiviseringsåtgärder, enligt de lösningar 

som vi redovisat i en rapport till Miljö- och energidepartementet (KemI-rapport 5/16 "Uppföljning av 

handläggning av prövningsärenden"). Se även avsnittet "Effektiviseringsåtgärder för prövningen av be-

kämpningsmedel" i denna årsredovisning. 

För andra typer av ärenden har vi bättre balans i handläggningstiderna. Till exempel har vi fortsatt 

skyndsam hantering av biocidproduktsdispenser, villkorsändringar och anmälningar om ytterligare namn. 

Tabell 25. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för under 2016 beslutade biocidpro-

duktsansökningar 

 
Antal fattade 

beslut (st) 
Fastställd tidsgräns 

(månader) 
Genomsnittlig  

handläggningstid 
Variation i handläggningstid 

(min-max) 

Nyansökningar enligt EU-regler 528/2012    

Sverige är utvärderande land 3 12 20 19,8-20,1 

Ömsesidigt erkännande, inkomna 
före 1 september 2013 2 4 8,7 3,3-14,1 

Ömsesidigt erkännande i sekvens 5 6 15,8 11,1-23,3 

Likadan produkt 9 4 8,6 3,3-18,9 

Förenklat förfarande för produktgod-
kännande 2 1 1,6 0,8-2,5 

Nyansökningar enligt nationell rätt    

Sverige är utvärderande land 1 - 57,5 57,5-57,5 

Övriga prövningsärenden     

Dispenser 25 * 0,9 0-5,0 

Villkorsändringar 53 * 6,6 0,1-23,3 

Anmälan om ytterligare namn 9 - 1,4 0,4-3,2 

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

*Olika tidsfrister beroende på typ av dispens, villkorsändring och lagstiftning. 

Produktansökningar där Sverige är utvärderande land 

I de fall där Sverige är det utvärderande landet av en produktansökan ger biocidförordningen möjlighet 

att räkna bort den tid som det sökande företaget använder för att komplettera sin ansökan från den to-

tala handläggningstiden. Företagens maximala kompletteringstid är sex månader. 

Under 2016 fattade vi beslut för tre nyansökningar för biocidprodukter där Sverige var det utvärde-

rande landet. Vi överskred tidsgränsen för alla tre ansökningar. Den genomsnittliga handläggningstiden, 

exklusive de ansökande företagens kompletteringstider, var för dessa ärenden 20,0 månader. Alla tre 

ärendena har inkommit till myndigheten under 2013. 

Under 2015 fattade vi inte några beslut för nyansökningar för biocidprodukter där Sverige var det ut-

värderande landet. 

Produktansökningar där Sverige inte är utvärderande land 

Ömsesidiga erkännanden innebär att ett land behandlar ansökan och fattar ett beslut om produktgod-

kännande, vilket sedan ligger som grund till för beslutet om godkännande i andra länder. Detta ansök-

ningsförfarande bygger på principen att ärendena ska vara kompletta och färdigutvärderade då besluts-

underlagen från det utvärderande landet inkommer till de andra berörda medlemsländerna. Det är även 

från det datum då beslut och produktrapport kommer in till Kemikalieinspektionen som tidsfristen gäl-
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ler. För dessa ärenden gäller också att regelverken inte ger möjlighet att räkna bort det ansökande före-

tagets kompletteringstid. Det här är också anledningen till varför dessa ärenden har en kortare tidsfrist 

jämfört med ärenden där medlemslandet ska göra en fullständig bedömning. 

Enligt biocidförordningen är det möjligt att ansöka om två sorters ömsesidiga erkännanden, i sekvens 

eller i parallell: 

 Ömsesidiga erkännanden i sekvens innebär att man i ett eller flera medlemsländer ansöker om 

ömsesidiga erkännanden av ett nationellt godkännande av en biocidprodukt som redan beviljats 

i ett annat medlemsland. Tidsfristen för ömsesidiga erkännanden i sekvens är sex månader. 

 Ömsesidiga erkännanden i parallell innebär att man ansöker om ett ömsesidigt erkännande av 

en biocidprodukt som ännu inte godkänts i något medlemsland. Innan beslut om produktgod-

kännande fattas av det utvärderande landet och därefter i de berörda medlemsländerna ska de 

medlemsländer som är berörda av det ömsesidiga erkännandet samtycka till det utvärderande 

landets sammanfattande rapport över biocidproduktens egenskaper. Tidsfristen för ömsesidiga 

erkännanden i parallell är fyra månader. 

För ansökningar som inkom till Kemikalieinspektionen innan den första september 2013 gäller över-

gångsbestämmelser och deras tidsfrist på fyra månader härrör från det tidigare gällande biociddirektivet. 

Vi har fattat sju beslut om nyansökningar genom ömsesidigt erkännande. Två ärenden inkom innan 

första september 2013. Den genomsnittliga handläggningstiden på 8,7 månader överskrider den då gäl-

lande tidsfristen på fyra månader. 

De andra fem ärendena är ömsesidiga erkännanden i sekvens. Tidsfristen på sex månader har överskri-

dits för alla fem ärendena och den genomsnittliga handläggningstiden är 15,8 månader. 

Produktansökningar enligt nationell rätt 

Produktansökningar enligt nationell rätt omfattas inte av tidsfrister som regleras av EU-rätt. 

Av samtliga 16 beslut om nya produktansökningar enligt nationell rätt under 2016 har ett inneburit bi-

fall på ansökan. Handläggningstiden för detta ärende, exklusive det ansökande företaget komplette-

ringstid, var 57,5 månader. Ärendet inkom till myndigheten under 2008. 

Resterande femton beslut har varit i ärenden som dragits tillbaka av sökanden eller har avvisats eller av-

skrivits. 

Biocidproduktsdispenser, villkorsändringar och anmälningar om ytterligare namn 

Vi har fattat 25 beslut om dispenser för biocidprodukter och den genomsnittliga handläggningstiden på 

en knapp månad visar att vi har fortsatt att skyndsamt handlägga dispenserna under året. 

Merparten av villkorsändringarna och anmälningarna om ytterligare namn har vi hanterat relativt skynd-

samt under 2016. Den genomsnittliga handläggningstiden för villkorsändringar är 6,6 månader och för 

anmälningar om ytterligare namn är den 1,4 månader. 

Handläggningstiderna för villkorsändringar varierar dock stort då de inkluderar ärenden för både 

mindre och större utredningsarbeten. 

Kostnader och intäkter uppdelade per resultatområden 

I redovisningen ingår kostnader och intäkter för: 

 handläggning av produktansökningar och bekämpningsmedelsdispenser 

 operativ tillsyn av bekämpningsmedel 

 att hålla register över godkända bekämpningsmedel 

 att ta ut ansöknings- och årsavgifter 

 att ge råd, stöd, information och upplysning till bekämpningsmedelsföretag 
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I redovisningen ingår också kostnader för det arbete som är kopplat till den nationella prövningen som 

Jordbruksverket och Livsmedelsverket utför. 

I Kemikalieinspektionens regleringsbrev för 2013 införde regeringen en särskild anslagspost (anslags-

post 2) för nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Regeringen beslutade samma år om en 

ny avgiftsförordning i syfte att åstadkomma full kostnadstäckning för den bruttoredovisade avgiftsverk-

samheten avseende bekämpningsmedel. Nya bestämmelser för avgifter för bekämpningsmedel trädde 

ikraft vid olika tillfällen under 2013. Både ansöknings- och årsavgifter har därefter höjts. Den avgiftsfi-

nansierade verksamheten har delats upp i resultatområden enligt regleringsbrevets återrapporte-

ringskrav och i dialog med Miljö- och energidepartementet. Syftet är att följa utvecklingen av kostnader 

och intäkter i relation till avgiftskonstruktionen. 

Vi redovisar, liksom tidigare, kostnader och intäkter mot inkomsttitel som omfattar hela den avgiftsfi-

nansierade verksamheten. Balans mellan kostnader och intäkter kan i dagsläget inte förväntas inom re-

spektive 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 ären-

den inte alltid redovisas på samma budgetår. Avgiftsmodellen innebär dessutom att intäkter från årsav-

gifter (resultatområde 3, 4 och delvis 5) används för att täcka upp kostnader för prövning av ärenden 

(resultatområde 1, 2, 5-9). 

Tabell 26 redovisar de totala kostnaderna för att handlägga ärenden och bedriva tillsyn av bekämp-

ningsmedel under 2016. Tabellen redovisar även intäkter från års- och ansökningsavgifter för bekämp-

ningsmedel. 

Tabell 26. Kostnader för prövning och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter 2016, upp-

delat per resultatområde (kostnader och intäkter i tkr) 

 Kostnader Intäkter Avgiftsintäkternas andel 

1. Ärenden med riskbedömning, växtskyddsmedel 33 078 7 836 - 

2. Ärenden med riskbedömning, biocidprodukter 9 730 5 359 - 

3. Tillsyn, information och register, växtskyddsmedel 5 422 26 304 - 

4. Tillsyn, information och register, biocidprodukter 6 117 14 902 - 

5. Ärenden med avgifter som inte är kostnadstäckande 2 850 1 393 - 

6. Övriga ärenden, växtskyddsmedel 2 937 1 353 - 

7. Övriga ärenden, biocidprodukter 1 508 267 - 

8. Ärenden äldre rätt (direktiv 91/414) inkomna före 14 juni 
2011, växtskyddsmedel 970 0 - 

9. Ärenden nationell rätt inkomna före 1 september 2013, bio-
cidprodukter 2 881 -895 - 

Totala kostnader och intäkter för avgiftsfinansierad verk-
samhet för prövning och tillsyn 65 493 56 519 86% 

Totala kostnader för icke avgiftsfinansierad verksamhet 
för prövning 7 135 - - 

Totala kostnader inom anslagspost 2 72 628 - - 

Intäkterna från års- och ansökningsavgifter är 56 519 tkr under 2016. Intäkterna balanserar summan av 

kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten till 86 procent. Motsvarande utfall för 2015 var 

90 procent. Den negativa utfallet på intäkterna för resultatområde 9 beror på att vi under 2016 har åter-

betalat en del avgifter som kommit in tidigare år, samtidigt som det från 1 september 2013 inte längre 

kommer in några nya ansökningsavgifter på detta resultatområde. 

Av den totala kostnaden inom anslagspost 2 utgör den avgiftsfinansierade verksamheten för prövning 

och tillsyn 90 procent under 2016. Förra året var motsvarande andel 80 procent. Ökningen beror på 

styrning av resurserna från icke avgiftsfinansierad verksamhet till den avgiftsfinansierade verksamheten 

för att handlägga ärenden. 
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De största kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten återfinns i resultatområde 1 och 2. 

Inom dessa två resultatområden ingår kostnaderna för handläggning av ärenden enligt främst växt-

skyddsmedels- och biocidproduktsförordningen. Myndigheten har prioriterat ärendehandläggning, sär-

skilt märks detta inom växtskyddsmedelsärenden. Under året har handläggning pågått för cirka 150 

olika ärenden inom dessa resultatområden. 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 år. 

Inom ramen för anslagspost 2 utförs också arbete i anslutning till prövning av bekämpningsmedel, till 

exempel harmoniseringsarbete i samarbete med andra medlemsländer i EU och utvecklingsarbete vid 

Kemikalieinspektionen för att införliva nya regler. Syftet med detta arbete är att uppnå kvalitet, effekti-

vitet och en konsekvent riskbedömning av ärenden. Denna verksamhet redovisar vi inte mot inkomstti-

tel. Inom den icke avgiftsfinansierade verksamheten ryms även kostnaden för arbete när vi till exempel 

behöver anpassa gällande beslut till nya regler och krav eller ompröva beslut då vi identifierat nya risker. 

Kostnaden för den icke avgiftsfinansierade verksamheten inom tillståndsprövningen var 7 135 tkr un-

der 2016. Motsvarande kostnad under 2015 var 12 175 kr.  

Effektiviseringsåtgärder för prövningen av bekämpningsmedel 

I december 2015 gav Miljö- och energidepartementet Kemikalieinspektionen i uppdrag att följa upp 

handläggningen av prövningsärenden och föreslå lösningar till förbättrad balans i handläggningen av 

ärenden om godkännande av bekämpningsmedelsprodukter. Utgångspunkten för förslagen skulle vara 

att fortsätta säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa och för miljön i prövningen. I 

rapporten som vi lämnade till Miljö- och energidepartementet den 31 mars 2016 (KemI-rapport 5/16 

”Uppföljning av handläggning av prövningsärenden”) beskriver vi ett antal lösningar till förbättrad ba-

lans i handläggningen av ärenden om godkännanden av bekämpningsmedel. Flertalet lösningar är på-

gående åtgärder som vi på myndigheten genomför och avser att utveckla vidare. Det är ett pågående 

och prioriterat utvecklingsarbete på myndigheten att effektivisera prövningsprocessen internt och opti-

mera flödet av ärenden. 

Från och med årsskiftet 2015/2016 har vi infört ärendeteam med tydligt ansvar för handläggningen av 

olika ärendetyper. Varje ärendeteam leds av en teamledare med ansvar att driva och koordinera ären-

dena förvaltningsmässigt hela vägen genom tillståndsprocessen fram till beslut är taget och ärendet kan 

avslutas. Under våren har alla medarbetare och chefer inom tillståndsprövningen genomgått utbildning 

i pulsmötesmetodik som metod för verksamhetsutveckling mot ständiga förbättringar och effektivare 

hantering av avvikelser. Medarbetare och chefer inom tillståndsprövningen har också haft kompetens-

utveckling inom bland annat förvaltningskunskap med utbildning i rollen som statsanställd, den statliga 

värdegrunden och offentligt etos. 

Inom verksamhetsutvecklingen arbetar vi med hur handläggningen kan göras enklare och mer effektiv 

så att handläggningstider kortas och resurser används mer effektivt. Tydlig styrning av hur resurserna 

får och ska användas är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå tidsfristerna. Det handlar om 

att skapa kontroll över tidsåtgång för olika delmoment i prövningsprocessen och på förhand tidsbe-

stämma omfattningen av olika moment. 

Under året har vi fortsatt att utveckla vårt arbete med mer rationella miljöriskbedömningar av växt-

skyddsmedel för att fatta beslut på ett enklare och tydligare underlag i prövningen. Vi har fortsatt att 

utveckla och implementera databasen över risknivåer för produkter (DaRP). I databasen har vi samlat 

riskdata från godkända växtskyddsmedel för att lättare kunna jämföra riskerna för nya produkter med 

riskerna för redan godkända produkter. Med verktygets hjälp går det att snabbt få en bild av hur höga 

risker en produkt har i förhållande till andra, redan godkända, produkter. På så sätt kan vi snabbt av-

göra var resurserna ska läggas då det gäller utredning av eventuella risker för miljön och handläggnings-

tiderna kan minskas avsevärt för detta moment i prövningen. 
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För att förankra arbetet med rationellare miljöriskbedömningar har vi en extern referensgrupp med re-

presentanter från sökande företag, odlare och berörda myndigheter, vilka har fått möjlighet att ge syn-

punkter i utvecklingsarbetet. Vi har tagit fram en målbild för tillståndsprövningen med fokus på miljö-

riskbedömningen och ett konkret förslag till nationella bedömningsfaktorer för att förenkla och effekti-

visera miljöriskbedömningen av växtskyddsmedel. Vi har också haft riktade kommunikationsinsatser till 

våra intressenter och deltagit i diskussioner om utveckling av komplexitet i riskbedömningar tillsam-

mans med intressenter på EU-nivå. Vi har presenterat våra förslag vid en specialsession om komplexa 

riskbedömningar på Society for Environmental Toxicology and Chemistry's (SETAC) årliga konferens, 

vid Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedels (CKB) workshop om spridning av växt-

skyddsmedel till jord och vatten, samt vid Efsas konferens om 25 års utveckling av miljöriskbedömning 

av växtskyddsmedel inom EU. 

Under 2016 har vi också sett över beräkningsmodellen som använts för att uppskatta risken för sprid-

ning av växtskyddsmedel via ytavrinning och kommit fram till att den inte är representativ för jordtyper 

som är vanliga i Sverige. Slutsatsen är att villkoret om bevuxna skyddszoner inte är det bästa sättet att 

minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag. Kemikalieinspektionen har därför beslutat 

att upphöra med detta villkor när växtskyddsmedel godkänns. Beslutet innebär även att det kommer 

vara möjligt att ta bort krav på skyddszoner för de tjugotal växtskyddsmedel som i dag är godkända 

med sådana villkor. Kemikalieinspektionen har därför informerat berörda företag om möjligheten att 

ansöka om villkorsändringar för sina produkter. 

Kemikalieinspektionen har under år 2015 och 2016 deltagit i en försöksverksamhet om onödig efterfrå-

gan ledd av Ekonomistyrningsverket. Syftet har varit att hjälpa till med metodutveckling för att hitta 

onödig efterfrågan och utveckla ärendehanteringen genom värdeskapande arbetssätt. Vi medverkade 

som en av sex myndigheter. Resultatet från en begränsad studie av ansökningar av godkännande av bio-

cidprodukter visar att det finns en hel del onödig efterfrågan som följd av bristfällig förståelse eller 

kommunikation mellan sökande företag och myndigheten. Detta kan till exempel bero på otillräcklig 

information eller instruktioner på Kemikalieinspektionens webbplats eller otydliga instruktioner i e-

post. Detta har gett oss en inblick i hur vi ytterligare bör utveckla kommunikation med sökande företag, 

bland annat genom möten och utvecklade texter på vår webbplats. 

Att utveckla kommunikationen med de sökande företagen och berörda branschorganisationer har också 

fortsatt att vara ett prioriterat område under året. Vi har löpande dialoger med sökande företag samt 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Svenskt växtskydd om tillståndsprövningens prioriteringar, resul-

tat och utvecklingsarbete. Vi har möten med Livsmedelsverket och Jordbruksverket om myndigheter-

nas medverkan i tillståndsprövningen med syfte att tydliggöra förväntningar på och ge återkoppling till 

varandra. Vi har tydligare dialog direkt med sökande företag för information om deras ärenden. Be-

dömningen är att vår kommunikation med företag och bransch fått en bättre struktur och regelbunden-

het och vi har fått positiv återkoppling på vårt utvecklingsarbete från berörda branschorganisationer. 

Harmonisering av prövningen inom EU 

Kemikalieinspektionen deltar i möten och arbetsgrupper på EU-nivå med syfte att harmonisera och ef-

fektivisera arbetet med tillståndsprövning av både växtskyddsmedel och biocidprodukter mellan med-

lemsländerna. 

När det gäller växtskyddsmedel har Kemikalieinspektionen under 2016 deltagit i sex möten med styr-

gruppen för arbetet inom EU:s norra zon. Dessa möten har till uppgift att koordinera tillståndspröv-

ningen i zonen och utse rapporterande medlemsland (zRMS) för att pröva ansökningar. I styrgruppen 

samordnas även harmoniserande verksamhet och uppdatering av gemensamma vägledningsdokument. 

Under året har norra zonens vägledning uppdaterats med förtydliganden och nya harmoniserade ställ-

ningstaganden avseende tillämpningen av de nya reglerna för förnyade produktgodkännanden. Styr-

gruppen har också börjat arbeta på en gemensam plattform för att främst göra arbetet med koordine-

ring och fördelning av ansökningsärenden enklare. Plattformen administreras av Norge. Industrin har 

ordnat ett möte med styrgruppen för diskussioner om implementeringen av de nya tidsfristerna och hur 
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ökad grad av harmoniserade ansökningar kan bidra till att tidsfristerna kan hållas. Sverige har informe-

rat zonen om det arbete som pågått inom projektet för rationella miljöriskbedömningar och då särskilt 

med tyngdpunkt på användandet av databasen över risknivåer för produkter (DaRP). 

Vi har under året deltagit i tre telefonmöten gällande fortsatt harmonisering av hälsoriskbedömningen 

av växtskyddsmedel inom norra zonen och uppdatering av tillhörande vägledningsdokument. Dessa 

möten har varit viktiga för att fortsätta ha en samsyn på nya frågeställningar som uppkommit i samband 

med att ny lagstiftning tagits i bruk, men också resulterat i samordning av riskbedömningarna. Vi har 

också under året deltagit i sju telefonmöten med de andra medlemsländerna inom norra zonen gällande 

harmonisering av miljöriskbedömningarna av växtskyddsmedel. Mötena har som syfte att samordna 

länderna i frågor som avser riskbedömningen och få en tydlig samsyn i hur vi ska lösa komplexa till-

lämpningsfrågor. Vi har bland annat presenterat vårt förslag på hur man kan förenkla och harmonisera 

miljöriskbedömningen av växtskyddsmedel inom EU. Tillsammans med de andra länderna inom norra 

zonen har vi också presenterat en poster på konferensen ”Enviromental risk assessment of pesticides: 

25 years of scientific advancements since the adaption of Directive 91/414/EEC”, vilken arrangerades 

av Efsa i Parma i november. Titeln på postern var ”Collaboration on environmental risk assessment in 

the Northern zone”. 

Vi har aktivt deltagit i expertgruppen Post Approval Issues, vars syfte är att omsätta lagstiftningen till 

ett samordnat och effektivt arbetssätt inom EU för att bedöma växtskyddsmedel genom att ta initiativ 

till samt att utveckla vägledningsdokument. Expertgruppen har hållit fyra möten under 2016. De väg-

ledningar som gruppen främst har arbetat med är revideringar av vägledningen för zonsamarbete och 

ömsesidiga erkännanden samt vägledningen för förnyade produktgodkännanden enligt artikel 43 i växt-

skyddsmedelsförordningen. Kemikalieinspektionen har aktivt deltagit i kommenteringsarbetet för dessa 

vägledningar. 

Vi har deltagit i sex möten i samordningsgruppen för biocider. Huvudsyftet med gruppen är att granska 

oenigheter 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 medlemsländerna försöka enas om vilka åtgärder som ska vidtas för att produkter ska 

kunna ömsesidigt erkännas med lika villkor. Utöver ärendespecifika frågor har gruppen bland annat dis-

kuterat olika typer av procedurer och arbetssätt för produktgodkännanden för att underlätta harmonise-

ringen inom EU, till exempel harmonisering av riskbegränsande åtgärder, tillåtna variationer inom en 

biocidproduktfamilj, regulatoriska frågor relaterade till produktgodkännanden och märkningskrav. 

Gruppen har också diskuterat hur arbetssättet för ömsesidigt erkännande av produktgodkännande 

skulle kunna effektiviseras. 

Under året har vi även deltagit i EU:s arbetsgrupp för harmonisering av standardfraser för villkor för 

rodenticider (medel för att bekämpa möss och råttor) som innehåller antikoagulanter (blodförtunnande 

ämnen). Syftet är att harmonisera fraserna kring villkor, användare, användningsinstruktioner och märk-

ning av dessa produkter inför nästa års prövning av ansökningar om förnyat produktgodkännande. 

Gruppen har haft två möten under året och standardfraserna har nu antagits. Vi har också deltagit i en 

arbetsgrupp under samordningsgruppen som arbetar med att ta fram standardfraser för villkor för 

andra typer av biocidprodukter. 

Vi har deltagit i och bidragit till harmonisering av biocidprövningen inom EU genom att diskutera frå-

gor om regeltolkning och tillämpning av villkor som kommer från kommissionen samt olika arbets-

grupper och kommittéer inom EU. Några av de frågor som har diskuterats under året är riskbedömning 

av insektsmedel i gödsel, harmonisering av riskbedömningsscenarier för antifoulingprodukter, riskhan-

teringsåtgärder för träskyddsmedel och antifoulingprodukter, utvärdering av en uppdaterad modell för 

nedbrytning av det aktiva ämnet i biocidprodukter som används i reningsverk, samt om hästtäcken som 

behandlats med insektsmedel ska betraktas som biocidprodukter eller behandlade varor. Under 2016 

har vi även varit med i ett inledande arbete tillsammans med Finland, Norge, Polen och Danmark om 

harmonisering av riskbedömningsmetodik för antifoulingprodukter i Östersjön. Detta arbete kommer 

fortsätta och fördjupas under 2017. 
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En sammantagen bedömning är att vi genom vårt arbete i olika arbetsgrupper är med och påskyndar 

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 till-

ståndsärenden ska ge det avsedda skyddet för hälsa och miljö samt konkurrens på lika villkor. 

Pröva dispenser för allmänkemikalier 

Kemikalieinspektionen kan i enskilda fall ge dispens för hantering av vissa förbjudna allmänkemikalier. 

Under 2016 söktes framför allt dispenser för att få använda kvicksilver inom till exempel forskning eller 

för att få använda något av de klorerade lösningsmedlen trikloretylen och metylenklorid inom olika ty-

per av industriverksamheter. 

Figur 18 visar antalet prövade dispensansökningar för allmänkemikalier som Kemikalieinspektionen har 

fattat beslut om under 2016. Figuren visar om besluten inneburit bifall eller avslag på ansökan alterna-

tivt om ansökan har dragits tillbaka av sökanden eller av någon annan anledning har avvisats eller av-

skrivits. 

Figur 18. Prövade dispensansökningar för allmänkemikalier år 2016 

 

Tabell 27 redovisar årets utfall i förhållande till 2015 och 2014 samt den totala kostnaden för att pröva 

dessa ärenden. 

Tabell 27. Antal prövade dispensansökningar för allmänkemikalier 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Ansökningar om dispens för kvicksilver 8 126 30 495 9 252 

Ansökningar om dispens för trikloretylen/ 

metylenklorid 9 169 20 313 46 410 

Ansökningar om dispens från tillståndskrav  

för särskilt farliga produkter 1 85 3 69 0 0 

Ansökningar om kadmium i gödselmedel 0 0 1 17 0 0 

Totalt 18 380 54 894 55 662 
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Totalt under 2016 har vi fattat 18 beslut, fördelade på 12 bifall och sex ärenden som har dragits tillbaka 

eller avvisats. Den totala summan prövade dispensansökningar för allmänkemikalier är 66 procent lägre 

än 2015. Detta beror bland annat på att många har en dispens beviljad för två år och därmed inte behö-

ver skicka in en dispensansökan till oss varje år. Det beror även på att trikloretylen från och med 21 april 

i år omfattas av tillståndsplikt enligt Reach-förordningen och prövningen har därmed tagits över av Echa 

och ska inte längre göras av Kemikalieinspektionen. Vi har även under de senaste åren arbetat med 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 villko-

ren för dessa dispenser har skärpts. Vi ser nu att utvecklingen går mot färre dispensansökningar och att 

de användningsområden som det söks för främst är där det inte bedöms finnas fullgoda alternativ. 

Dispenser för kvicksilver 

Av totalt åtta avslutade ärenden under 2016 om dispens från förbudet mot kvicksilver och mot varor 

som innehåller kvicksilver har Kemikalieinspektionen helt eller delvis beviljat fem ansökningar om dis-

pens. Orsaken till att vi delvis beviljar ansökningar är oftast att dispenserna får en kortare giltighetstid 

eller dispens för en mindre mängd än vad ansökan avsåg. Användningsområdena för de beviljade/del-

vis beviljade ansökningarna rör tillverkning, utsläppande och utförsel av kvicksilver för analysändamål 

samt användning av kvicksilver inom forskningsprojekt. 

Tre ansökningar har avskrivits då det under handläggningen framkommit att det inte behövdes dispens 

för den sökta användningen. 

Dispenser för metylenklorid och trikloretylen 

Totalt har vi avslutat sju ärenden om dispens för att använda metylenklorid och två ärenden för att an-

vända trikloretylen under året. Av dessa har vi beviljat fem ansökningar för metylenklorid och en ansö-

kan för trikloretylen. Dispenserna har beviljats för användning av kemikalierna som lösningsmedel samt 

vid tillverkning av diagnostiktest, rengöring av stål i industrin och för montering av gummitransport-

band ute i fält. 

Två ansökningar har avskrivits då det under handläggningen framkommit att det inte behövdes dispens 

för den sökta användningen. En ansökan för trikloretylen avskrevs då denna prövning istället skulle han-

teras av Echa. 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.  

Dispenser från tillståndskrav för särskilt farliga produkter 

Ett ärende som gäller dispens från tillståndskrav för särskilt farliga produkter har avslutats under 2016. 

Ansökan rörde användning av asbesthaltigt material (krysotil) vid renovering av elektrolysrör. Vi biföll 

ansökan enligt Reach-förordningens bilaga XVII, där det står att medlemsstater för befintliga elektro-

lysanläggningar får undanta förbudet mot utsläppande på marknaden och användning av krysotil tills 

dess att anläggningarna tas ur bruk eller tills lämpliga asbestfria ersättningsmaterial finns tillgängliga. 

Dispensen gäller till dess att beslutade ändringar avseende krysotil i Reach-förordningen börjar tilläm-

pas. Förra årets tre beslut om dispens från tillståndskrav för särskilt farliga produkter gällde produkter 

innehållande lacknaftor. Alla dessa avskrevs vilket ledde till låga kostnader för ärendena. 

Dispensprövningens effekter 

Flera aspekter av dispensprövningen för allmänkemikalier bidrar till en säkrare användning och att ut-

vecklingen går mot att användningen av dessa kemikalier fasas ut. Sökande företag som vill ha dispens 

för användning av metylenklorid måste redogöra för tillgängliga alternativ och varför dessa inte kan lösa 

företagets behov. Sökande för användning av kvicksilver behöver, förutom en alternativ redogörelse, 

även kunna styrka att deras användning tillgodoser ett väsentligt allmänt behov. För att bli beviljad dis-

pens gäller också både för användning av kvicksilver och för användning av metylenklorid att sökande 
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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 lik-

nande 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 konti-

nuerligt ses över för en viss användning. Detta innebär till exempel att vi kan se om sökande företag 

arbetar fortlöpande med att hitta alternativ. 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 hälso- och miljösynpunkt 

kan vi förena besluten med villkor i form av till exempel krav på användning av skyddsutrustning. 

Upplysa och utbilda 

Stöd till konsumenter 

Kemikalieinspektionen har tillsammans med tretton andra myndigheter fortsatt att delta i Konsument-

verkets arbete med konsumentupplysningstjänsten Hallå konsument. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla informationen på hallåkonsument.se samt länka till vår egen 

webbplats med mer heltäckande och fördjupad information på området farliga kemikalier 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. 33 frågor om kemikalier i vardagen 

hänvisade Hallå konsument vidare till oss. Under 2016 hade de sidor som berör Kemikalieinspektion-

ens verksamhetsområde på Hallå konsument 2239 unika sidvisningar. 

Kemikalieinspektionen har under året slutfört och lanserat en reviderad och uppdaterad version av vår 

broschyr Kemikalier i barns vardag. I det arbetet har vi samarbetat med Livsmedelsverket och Läkeme-

delsverket. Vi har även översatt broschyren till engelska. 

Broschyren Kemikalier i barns vardag är myndighetens mest efterfrågade trycksak och år 2016 beställ-

des 46 709 exemplar av allmänhet, skolor, förskolor, vårdcentraler och sjukhus. Broschyren, som främst 

riktar sig till föräldrar, informerar om hur man kan minska riskerna för barn att exponeras för farliga 

kemikalier i vardagen. 

Tabell 28. Broschyren Kemikalier i barns vardag. 

 2016 2015 2014 

Antal 46 709 108 439 32 724 

Inom ramen för vårt samarbete med Konsumentverket och Hallå konsument deltog vi detta år också i 

mässan Underbara Barn. Mässan riktar sig till föräldrar med små barn och hade 10 500 besökare. Det 

gemensamma temat för myndigheterna var säkerhet i barns vardag. 

I slutet av året har vi startat en podcast som är inriktad på konsumentinformation om en kemikalie-

smart vardag. Det första avsnittet av Kemikaliepodden publicerades i december 2016 och handlade om 

kemikalier i hemelektronik. Satsningen kommer att fortsätta med fler program under 2017. 

Webbplatsen utvecklades och analyserades ur användarperspektiv 

Kemikalieinspektionen har fortsatt att förbättra innehållet på webbplatsen med fokus riktat mot vad 

företag kan behöva veta. Vi har under året bland annat arbetat mycket med att vidareutveckla struktur 

och innehåll på sidorna om lagar och regler. För Reach-förordningen har arbetet präglats av att om-

strukturera, utveckla och uppdatera texterna samt att anpassa språket till klarspråk. 

För växtskyddsmedelsområdet har vi bland annat informerat om nya bestämmelser som ska tillämpas 

vid förnyat produktgodkännande enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning och om aktuella frågor som 

till exempel omprövningen på EU-nivå av det aktiva ämnet glyfosat. 
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För biocider har vi arbetat med många olika områden. Det har exempelvis handlat om rodenticider, in 

situ-genererade biocidprodukter, biocidbehandlade varor och frågan om likadan biocidprodukt. Vi har 

också skrivit informationstexter kopplat till de kreosotbeslut som myndigheten fattat under året. 

Under våren genomförde Kemikalieinspektionen en elektronisk användarenkät angående vår webb-

plats. Frågorna handlade om användarvänlighet, information, design och möjligheten att komma i kon-

takt med oss via webbplatsen. Vi analyserade också hur besökarna använder och beter sig på vår webb-

plats, med syftet att ytterligare förbättra användbarheten och vår service gentemot företagen, kommu-

nerna och allmänheten. Vi har även driftsatt en ny sökmotor för bättre sökbarhet och bättre kvalitet på 

sökresultaten. 

Under 2016 hade vi 551 647 besök och drygt 1,5 miljoner sidvisningar på webbplatsen. Ett genomsnitt-

ligt besök varade i knappt tre minuter. Mest besökta innehållskategorier var klassificering och märkning, 

Reach-förordningen, bekämpningsmedel, produktregistret och kemikalier i vardagen. Andelen besök 

med mobila enheter ökade ytterligare något, till cirka 22 procent. 

Tabell 29. Besök på webbplatsen 2014-2016 

 2016 2015 2014 

Antal besök 551 647 539 000 519 000 

Kemikalieinspektionens publikationer 

Kemikalieinspektionen ger ut tre olika publikationer som bland annat redovisar våra olika regeringsupp-

drag, kunskapssammanställningar samt tillsynsprojekt. De tre olika serierna är våra rapporter, PM samt 

tillsynsrapporter. Som framgår av tabell 30 har antalet publicerade tillsynsrapporter ökat jämfört med 

föregående år. Under 2016 har vi gått över till att publicera samtliga resultat från inspektionerna i till-

synsrapporter externt. Tidigare år skrev vi interna kortare rapporter för en del av inspektionerna.  

Tabell 30. Publikationer 

 2016 2015 2014 

Rapporter 14 10 7 

PM 7 8 3 

Tillsynsrapporter 13 5 3 

Totalt 34 23 13 

Kemikalieinspektionen i medierna 

Kemikalieinspektionens verksamhet har under året uppmärksammats i riks- och lokalmedier i Sverige, 

och i både svenska och internationella branschmedier. Sammanlagt har Kemikalieinspektionen nämnts 

3 664 gånger i svenska medier. Det är en ökning med 62 procent jämfört med föregående år, vilket 

främst förklaras av att vi har förstärkt vårt fokus på proaktivt arbete med medierelationer. 

Vi har under 2016 genomfört flera proaktiva medieinsatser som har resulterat i brett mediegenomslag. 

Särskilt resultaten från våra tillsynsprojekt om kemikalier i varor har väckt stort medieintresse. Det har 

gällt tillsynsprojekt om varor av mjuk plast, hemelektronik, leksaker samt fritidskläder och skor. Även 

tillsynsprojekt om kemiska produkter har uppmärksammats i medierna, bland annat om båtvårdspro-

dukter och om ammoniumnitrat i kylpåsar. 

Vi har under året kommunicerat aktivt i samband med rapporteringen av våra regeringsuppdrag. I bör-

jan av året uppmärksammade medierna våra förslag till regeringen om begränsningar av användningen 

av högfluorerade ämnen i brandskum, och om begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter. 

Under våren 2016 rapporterade medierna även om vårt beslut att inte bevilja dispens för att använda 

växtskyddsmedlet Stomp SC i bland annat lökodlingar. Beslutet uppmärksammades i branschmedier 

inriktade på lantbruksfrågor, samt i lokal- och riksmedier. 
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Upplysningstjänsten Fråga Kemikalieinspektionen 

Kemikalieinspektionen informerar företag om nya och gällande regler. Avsikten är att bidra till att be-

rörda företag blir upplysta om vilka regler som gäller och hur de berörs av dessa. Syftet är att göra det 

enklare för företag att göra rätt och fatta medvetna beslut avseende de kemikaliekrav som finns i reg-

lerna inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. Vi ger även råd och stöd vid frågor från enskilda 

konsumenter om kemikalier i såväl kemiska produkter och varor. Arbetet ska bidra till att minska risker 

för hälsa och miljö. 

Figur 19. En effektkedja av upplysnings- och utbildningsverksamheten 

 

Enligt Reach-, CLP- och biocidförordningen har Sverige krav på sig att tillhandahålla nationella stöd- 

och informationstjänster, så kallade Helpdesks. EU-förordningarna säger att medlemsländer ska ge råd 

till sökande och särskilt små och medelstora företag om deras ansvar och skyldigheter enligt förordning-

arna. Upplysningstjänsten Fråga Kemikalieinspektionen är ett sätt för oss att tillhandahålla detta stöd. 

Tabell 31. Antal besvarade frågor i upplysningstjänsten 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Besvarade frågor – Allmänkemikalier 4 662 5 341 4 890 5 224 3 003 4 652 

Besvarade frågor – Biocider 824 1 345 939 1 342 1 277 1 897 

Besvarade frågor – Växtskyddsmedel 372 631 283 556 543 1 183 

Totalt 5 858 7 317 6 112 7 122 4 823 7 732 

Av tabell 31 framgår att vi under år 2016 besvarat knappt 6 000 frågor. Det är i samma storleksordning 

som föregående år. Vårt mål är att svara på minst 90 procent av de skriftliga frågorna inom sju arbets-

dagar, vilket vi har uppnått under år 2016. 

Av de frågor som inkommit under året har de flesta, 81 procent, handlat om allmänkemikalier. 13 pro-

cent av frågorna handlade om biocidregler. Frågor om växtskyddsmedel stod för resterande 6 procent. 

Bedömningen är det har varit en högre andel komplexa frågor under 2016, vilket kan förklara en del av 

kostnadsökningen. Ett utvecklat innehåll på webbplatsen hjälper till att besvara enklare frågor 

Det är främst företag som ställer frågor till upplysningstjänsten. En typisk fråga från företag handlar om 

hur man ska göra för att följa gällande regler kopplat till sin verksamhet. Vi uppskattar att var femte frå-

geställare är en konsument. Om frågeställaren är en konsument handlar frågan ofta om det kan finnas 

farliga ämnen i till exempel en viss typ av leksak, klädesplagg eller andra varor som vi konsumerar. Kon-

sumenterna undrar också om deras användning av enskilda produkter och varor innebär några risker. 

Vi deltar i EU-samarbetet HelpNet 

Som nämndes tidigare finns krav på medlemsländerna att tillhandahålla nationella stöd- och informat-

ionstjänster, så kallade Helpdesks, för att informera om Reach-, CLP- och biocidförordningen. Inom 

EU finns ett nätverk av medlemsstaternas stödtjänster kallat HelpNet, vilket administreras av Echa. Vi 

har under året deltagit på det gemensamma styrgruppsmötet. Därutöver har vi deltagit i en workshop 

vardera för biocid- och Reach-förordningen och två workshoppar för CLP-förordningen. För biocider 
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har dessa workshoppar handlat om att klargöra hur samarbetet kan bedrivas mellan ”Helpdeskarna”, 

bland annat vilka frågor som är lämpliga att ta upp i HelpNet. För Reach-förordningen har bland annat 

insatser inför kommande registreringsomgång 2018 planerats och för CLP-förordningen har workshop-

parna främst handlat om märkning i praktiken och utveckling av vägledning. 

Informationsinsatser för att stödja företag 

Som framgår av tabell 32 har vi under året genomfört ungefär samma antal informationsinsatser som 

föregående år för att stödja näringslivet i form av möten, seminarier och skriftliga insatser. Vi har en 

något högre kostnad för produktion av nya faktablad för allmänkemikalier under 2016 jämfört med fö-

regående år, när vi endast uppdaterade befintliga faktablad. 

Tabell 32. Stöd till näringslivet i form av möten, seminarier eller skriftliga insatser år 2014 - 2016  

(kostnad i tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Seminarier m.m. om allmänkemikalier 19 919 19 1 071 9 372 

Skriftliga insatser om allmänkemikalier 6 1 263 9 1 644 - 670 

Seminarier m.m. om biocider 15 235 4 118 6 36 

Skriftliga insatser om biocider 3 797 5 1 107 - 300 

Seminarier m.m. om växtskyddsmedel 2 244 2 6 7 412 

Skriftliga insatser om växtskyddsmedel 5 540 4 641 - 63 

Seminarier m.m. om produktregler 4 79 - 7 - - 

Skriftliga insatser om produktregler 3 620 2 544 - - 

Totalt 57 4 697 45 5 138 22 1 853 

Vi genomför seminarier, informationsmöten och utbildningar 

Under 2016 har vi genomfört en seminarieserie där vi samlat tagit upp Reach- och CLP-förordningen 

samt biocidregler. På seminarierna har vi talat om betydelsen av reglerna, varför de finns och vikten av 

att de följs. Seminarierna hölls på en grundläggande nivå och riktades till företag som importerar eller 

säljer kemiska produkter på den svenska marknaden. Inbjudan gick ut genom kalendern på Kemikalie-

inspektionens webbplats, i Kemikalieinspektionens nyhetsbrev samt genom riktade insatser från flera 

länsstyrelser som kontaktades för att hjälpa till med marknadsföringen. På mindre orter i Sverige har 

det varit svårare att nå fram till berörda företag och antalet deltagare har varit lägre än väntat. I de större 

städerna har vi haft fler deltagare. Totalt var 186 personer anmälda till de åtta seminarierna som hölls på 

de fem orterna Malmö, Skellefteå, Jönköping, Stockholm och Göteborg. Uppföljningen visar att de 

som deltagit har varit mycket nöjda med såväl innehåll som framförande. Det genomsnittliga betyget på 

en femgradig skala var för innehåll 3,9 och för framförande 4,3. 

Vi har under året bjudit in företag, branschorganisationer, myndigheter och andra som är berörda av 

kemikalielagstiftning till två informationsmöten. Syftet med mötena var att sprida information om det 

som är aktuellt inom EU-arbetet på myndigheten, samt att få in synpunkter från intressenter i EU-arbe-

tet. Förmiddagarna har fokuserat på aktuella frågor som diskuteras inom ett flertal EU-lagstiftningar 

och under eftermiddagarna har vi haft ett fokusområde. Fokusområdena har varit lagstiftning om varor 

och tillsynen av dessa, samt vårt internationella arbete på den globala arenan. Informationsmötena har 

varit välbesökta och uppskattade. Uppföljningen visar att de som deltagit har varit mycket nöjda med 

både innehållet och framförandet vid båda informationsmötena. Vid mötet i april kom cirka 50 delta-

gare och det genomsnittliga betyget på en femgradig skala för både innehåll och framträdande var 4,3. 

Vid mötet i november kom cirka 100 deltagare och det genomsnittliga betyget på detta möte var för in-

nehåll 4,1 och för framförande 4,2. 
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Sedan 2015 krävs utbildning och utbildningsbevis för att få tillhandahålla växtskyddsmedel på den 

svenska marknaden. Kravet kommer från EU:s direktiv för en hållbar användning av bekämpningsme-

del och syftet är att distributörerna ska få tillräckliga kunskaper för att kunna informera sina kunder om 

hur medlen ska användas, dess hälso- och miljörisker samt säker hantering. Utbildningen hålls av läns-

styrelserna enligt en kursplan som Kemikalieinspektionen beslutar. Under året har vi ökat vårt engage-

mang för behörighetsutbildningen, bland annat genom att uppdatera kursplanen samt delta i Jordbruks-

verkets fortbildning för länsstyrelserna. Detta har inneburit högre kostnader för seminarier om växt-

skyddsmedel under 2016 jämfört med tidigare år. 

Vi deltar på mässor och vid andra evenemang 

Vi blir tillfrågade om att delta i många olika sammanhang och vi ser det som ett bra sätt att sprida in-

formation och kunskap om kemikalieregler. Det kan handla om att delta i arrangemang ordnade av 

branschorganisationer, konsulter eller företagsnätverk. 

Under året har vi till exempel deltagit på Svensk Elektroniks direktivsdagar på olika ställen i Sverige för 

att prata om RoHS-direktivet. Vi har varit med på Innovations- och kemikalieindustriernas kemikalieda-

gar och bland annat pratat om exponeringsscenarier, biocidlagstiftning och CLP-förordningen. Vi har 

även pratat för Svensk dentalhandel och Swedish Labtech om CLP-förordningen. Vi deltog på EcoOn-

lines miljö- och kemikaliedagar med att stå i monter och svara på besökares frågor samt föreläste om 

aktuellt om CLP-förordningen. 

Vi har fortsatt att arbeta med att nå ut till nya företagsgrupper för att informera om vilket ansvar man 

som företag har för kemikalierna i sina varor. I år har vi deltagit på branschmässan Formex, som riktar 

sig till bland annat inrednings- och presentbranschen, där vi höll dagliga föredrag om att ställa kemikali-

ekrav på sina leverantörer. Vi fanns också tillgängliga i en monter för att svara på frågor. Vi har även 

deltagit på mässan Eget företag, som riktar sig till de som funderar på att starta eget företag. Vi höll 

även där föredrag om att ställa krav på sina leverantörer och var tillgängliga i den gemensamma myndig-

hetsmontern som fanns på mässan. 

Frågan om båtbottenfärger är ständigt aktuell. I år har vi bland annat mött detta intresse med att delta 

på båtmässan Allt för sjön. Vi deltar också i ett samarbete mellan myndigheter och intresseorganisat-

ioner kallat Båtmiljörådet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer miljövänligt båtliv. Vi har också 

deltagit i en nationell båtmiljökonferens om båtbottenfärger inom ramen för det nationella miljömålsar-

betet för att identifiera viktiga hinder och lösningar för att minska användandet och förekomsten av 

otillåten båtbottenfärg på fritidsbåtar. 

Annan regeltillämpning 

Hantera överklaganden och klagomål 

Utöver de sakområden som har angetts i tabell 33 handlägger Kemikalieinspektionen även andra typer 

av överklaganden. Dessa kan vara överklaganden i ärenden som rör utlämnande av handlingar eller 

överklaganden i personalärenden. 

Totalt har Mark- och miljödomstolen under 2016 avgjort sex mål där Kemikalieinspektionen varit part. 

Av dessa rör fyra mål bekämpningsmedel, ett mål handlar om miljösanktionsavgift kopplad till produkt-

registret och ett handlar om saluförbud gällande gratulationskort med för höga halter av bly. I fyra av 

målen har domstolen avslagit överklagandet och därmed gått på Kemikalieinspektionens linje. I de öv-

riga två har klagandens, i dessa fall företagens yrkanden bifallits. I ett av målen upphävdes ett använd-

ningsvillkor i samband med fortsatt produktgodkännande. I det andra målet bifölls talan om produkt-

godkännande för ett annat växtskyddsmedel. 
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Tabell 33. Mark- och miljödomstolens beslut i överklagade ärenden 2014-2016 (Kostnad tkr) 

2016 
Bekämp-

ningsmedel 
Kemikalier 

i varor 
Övriga 

dispenser 
Miljösank-
tionsavgift 

Kemikalie-
avgift 

Totalt  
antal Kostnad 

Avslag 2 1 0 1 0 4 - 

Avvisande eller avskrivande 0 0 0 0 0 0 - 

Bifall (helt eller delvis) 2 0 0 0 0 0 - 

Upphävande Kemikalieinspektion-
ens beslut och återförvisande till ny 
prövning 

0 0 0 0 0 0 - 

Totalt antal domar 4 1 0 1 0 6 453 

 

2015 
Bekämpnings-

medel 
Kemikalier 

i varor 
Övriga dis-

penser 
Miljösank-
tionsavgift 

Kemikalie-
avgift 

Totalt  
antal Kostnad 

Avslag 3 0 0 0 0 3 - 

Avvisande eller avskrivande 1 0 1 2 2 6 - 

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

Upphävande Kemikalieinspektionens 
beslut och återförvisande till ny pröv-
ning 

0 0 0 0 0 0 - 

Totalt antal domar 5 0 1 2 2 10 498 

 

2014 
Bekämpnings-

medel 
Kemikalier 

i varor 
Övriga dis-

penser 
Miljösank-
tionsavgift 

Kemikalie-
avgift 

Totalt 
antal Kostnad 

Avslag 4 0 1 12 1 18 - 

Avvisande eller avskrivande 0 0 1 1 0 2 - 

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

Upphävande Kemikalieinspektionens 
beslut och återförvisande till ny pröv-
ning 

0 0 0 0 0 0 - 

Totalt antal domar 5 0 2 13 1 21 486 

Värdet för 2014 års kostnad är retroaktivt justerat i förhållande årsredovisningen 2015. 

Exportanmälningar av farliga ämnen 

Tabell 34. Exportanmälningar av farliga ämnen 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Exportanmälningar 96 244 97 305 83 209 

Kemikalieinspektionen är nationell myndighet för Rotterdamkonventionen om förhandsgodkännande 

vid internationell handel med vissa farliga kemikalier. Vi har under året handlagt 96 exportanmälningar 

av farliga 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. 
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Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik 

Kemikalieinspektionen inspekterar tillverkare och importörer av kemiska produkter, varor och bekämpnings-

medel. Syftet med vår tillsynsverksamhet är att minska riskerna med farliga kemikalier som kan orsaka 

skada för människor och miljö. Vi samarbetar om tillsynsfrågor inom EU och vägleder kommuner och läns-

styrelser i deras kemikalietillsyn i syfte att få en enhetlig och effektiv tillsyn inom Sverige och inom EU. I Ke-

mikalieinspektionens 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 ut-

veckla regler.  

Tillsynsverksamheten använder registren för urval av företag och produkter för inspektion. Uppgifterna från 

registren är en del av Sveriges officiella statistik. 

Förvalta register och producera statistik 

Produktregistret 

Figur 20. Förvaltning och användning av produktregistret  

 

Kemikalieinspektionens produktregister samlar årligen in information om vilka företag som tillverkar, 

importerar, för in, förpackar och/eller överlåter kemiska produkter i Sverige. Om kvantiteten överstiger 

1000 kg ska företaget betala en avgift. Avgifterna ska finansiera bland annat tillsyn och stöd till företag. 

Företagen ska enligt gällande svensk kemikalielagstiftning rapportera in så kallade registreringspliktiga 

kemiska produkter som överskrider 100 kg per år till Kemikalieinspektionens produktregister. Det som 

ska rapporteras är produkternas innehåll, användningsområden och försäljningsvolymer. Informationen 

som företagen lämnar in ger en bild av de nationella kemikalieflödena. Den ligger också till grund för 

arbetet med regelutveckling, statistiska analyser och tillsyn. Informationen kan även begäras ut för att 
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användas inom forskning och som underlag för miljöpolitiska beslut av andra myndigheter. Informat-

ionen har därmed stort värde för såväl svenska som EU-myndigheter, forskningsinstitutioner, samhälls-

planering och för de analyser som är nödvändiga i arbetet för Giftfri miljö. 

Kvaliteten på detta arbete är beroende av att alla berörda företag och produkter är registrerade samt att 

produkterna har fullständiga sammansättningsuppgifter och är korrekt märkta. 

Tabell 35. Förvaltning av produktregistret 2014-2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

Antal företag 2 349 2 337 2 240 

Andel företag som registrerar pro-
dukter via e-anmälan 64% 57% 42% 

Antal nyanmälda produkter 12 151 10 665 9 836 

Antal externa uttag från registret 43 45 49 

Antal miljösanktionsavgifter 61 111 146 

Kostnad för uttag från registret 1 095 1 017 888 

Total kostnad för förvaltning av 
produktregistret 12 635 11 390 11 471 

Antal produkter i registret fortsätter att öka medan antalet företag bara ökar marginellt. Ett ökat antal 

produkter på den svenska marknaden kan innebära ett ökat behov av kemikaliekontroll för att riskerna 

för hälsa och miljö inte ska öka. Ökat antal produkter och ökad service till företagen medför ökade 

kostnader för förvaltning av produktregistret. Detta är också i linje med Kemikalieinspektionens hand-

lingsplan för finans i balans för allmänkemikalieavgifterna. 

För att underlätta för företagen att lämna uppgifter elektroniskt har vi fortsatt med informationsinsatser 

i form av bland annat regionala seminarier, direktutskick och förstärkt vår beredskap för att möta före-

tagens behov av stöd i samband med rapporteringen. 

De senaste årens satsning på att stödja företagen har gett avsedd effekt, andelen företag som rapporte-

rar elektroniskt utgör nu totalt 64 procent. 

Informationsinsatserna har också lett till en ökad punktlighet för inrapportering till produktregistret. 

För tredje året i rad sjunker antalet företag som rapporterar sina uppgifter för sent och därmed också 

antalet företag som påförs en miljösanktionsavgift. 

Under året har vi fortsatt vårt utvecklingsarbete med nya webbtjänster för att ytterligare underlätta för 

företagen att lämna sina uppgifter till registret och effektivisera vårt arbetssätt. Under året har vi bjudit 

in företag att testa dessa tjänster för att säkra att den nya webbtjänsten blir användarvänlig. Efter lanse-

ringen 2017 är målet att all registrering av uppgifter till registret ska ske via den nya e-portalen.  
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Figur 21. Antal produkter i produktregistret 2014 - 2016 

 

Fotnot: För 2015 beräknades antalet e-registrerade produkter utifrån antagandet att e-registrerade före-

tag uteslutande använder e-portalen för att registrera sina produkter. För 2016 bygger motsvarande 

uppgift på det faktiska antalet e-registrerade produkter. 

Produktregister finns även i våra nordiska grannländer. Information från alla länders produktregister 

finns i den så kallade SPIN-databasen, dit varje land årligen rapporterar användningen av kemiska äm-

nen på den nordiska marknaden. Databasen används bland annat vid prioritering av regelutveckling i 

såväl Sverige, Norden och EU. 

Bekämpningsmedelsregistret 

Bekämpningsmedelsregistret innehåller alla de bekämpningsmedel som är, eller tidigare har varit, god-

kända i Sverige. Totalt i Sverige finns i dagsläget 709 godkända bekämpningsmedel, se avsnitt 5.1 Pröva 

ansökningar och dispenser för bekämpningsmedel. 

Uppgifterna i bekämpningsmedelsregistret, som finns tillgängligt på Kemikalieinspektionens webbplats, 

uppdateras varje dygn med de beslut i prövningsärenden om bekämpningsmedel som vi har fattat un-

der dagen. Med hjälp av databasen kan vi visa exakt vilka villkor som beslutades vid varje enskilt be-

slutstillfälle samt vilka beslut som relaterar till varandra. 

Att kunna tillhandahålla tydlig, fullständig och kontinuerligt uppdaterad information om vilka verk-

samma ämnen produkterna innehåller, på vilket sätt de får användas, om produktens godkännande gäl-

ler eller om det har upphört, är till nytta inte bara för Kemikalieinspektionens egen verksamhet inom 

tillståndsprövning, tillsynsarbete och produktion av årsavgifts- och statistikuppgifter. Informationen är 

även användbar för företag, andra myndigheter och kommuner, till exempel för den kommunala tillsy-

nen, samt för organisationer som arbetar inom bekämpningsmedelsområdet, liksom för allmänheten. 

Under 2016 har vi gjort mindre justeringar i bekämpningsmedelsregistret, till exempel genom att förtyd-

liga informationen kring när ett produktgodkännande upphör. 
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Producera statistik 

Kemikalieinspektionen är en officiell statistikmyndighet. Uppgifter från produktregistret och bekämp-

ningsmedelsregistret används som underlag för både den egna och den officiella statistiken. De offici-

ella statistikuppgifterna används även för statistikframställning på EU-nivå. 

Kemikalieinspektionen ingår i Rådet för officiell statistik. Rådet verkar för samordning och samverkan 

mellan Sveriges statistikmyndigheter. 

Tabell 36. Officiell statistik 2014–2016 (Kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Överblickstabeller 24 - 24 - 24 - 

Flödesanalyser 37 - 33 - 20 - 

Försålda kvantitet av bekämpningsmedel 1 - 1 798 1 967 

Totalt 62 888 58 1 266 45 1 398 

Under året har vi tagit fram ett antal statistiska produkter och analyser för att ge underlag till arbetet 

med Giftfri miljö och för att sprida information om kemikalieanvändningen. Överblickstabeller, flö-

desanalyser, statistik av försålda kvantiteter av bekämpningsmedel är några exempel på statistiska pro-

dukter som vi har tagit fram under året. Den totala kostnaden för statistiken har minskat tack vare ef-

fektivare arbetsprocesser och ökad kompetens. 

Överblicksstatistiken består av sammanlagt 24 tabeller som har uppdaterats under året. De visar var ke-

mikalier förekommer och hur de används i samhället. Genom överblicken kan vi följa upp vidtagna åt-

gärder och observera förändringar i användningen av produktgrupper, branschers inköp av kemikalier, 

faroprofiler för kemikalier och användning av de mest använda ämnena. 

Flödesanalyserna ger fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, fysika-

liska data och användningsmönster i Sverige. Flödesanalyserna finns i en databas som innehåller flödes-

scheman för 258 ämnen. Vi har uppdaterat flödesanalyser under året dels utifrån bestämda uppdate-

ringsintervall, men också med hänsyn till ämnen som är aktuella i regeringsuppdrag eller i interna utred-

ningar. Förfrågningar kommer även från externa intressenter som forskare, andra myndigheter och 

journalister. Under året uppdaterade vi uppgifterna om de 37 mest efterfrågade ämnena, till exempel 

isotiazoliner, klorparaffiner, nonylfenol och nonylfenoletoxilat. 

I samarbete med Statistiska centralbyrån producerar vi årligen statistik av försålda kvantiteter av be-

kämpningsmedel i Sverige. 

Vi har under året producerat egen statistik och analyser som finns tillgängliga på webbplatsen, exempel-

vis genom databasen KemI-stat som ger allmänheten fri tillgång till information om kemiska produkter 

på den svenska marknaden. 
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Operativ tillsyn 

Figur 22. Utföra operativ tillsyn 

 

Kemikalieinspektionens tillsynsuppdrag omfattar kemiska produkter, kemikalier i varor och bekämp-

ningsmedel. 

Vi kontrollerar att importörer och tillverkare följer de lagar och regler som finns inom Kemikaliein-

spektionens tillsynsområde, ställer krav på företagen att åtgärda bristerna eller dra tillbaka produkterna 

från marknaden och tillhandahåller information som underlättar för företagen att tolka och följa reg-

lerna. Regelverket består i stor utsträckning av olika EU-förordningar. 

I tillsynen kontrollerar vi bland annat följande: 

 att produkter och varor som släpps ut på den svenska marknaden inte innehåller förbjudna äm-

nen 

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

godkända 

 att bekämpningsmedel och andra kemiska produkter är rätt klassificerade och att informations-

kraven i form av märkning och säkerhetsdatablad är uppfyllda 

 att företag fullgör sin informationsskyldighet till sina kunder. 

Vår tillsyn planeras utifrån strategier för optimal riskminimering men också utifrån att företag ska verka 

på samma villkor i förhållande till regelverket. Under löpande verksamhetsår behöver vi också kunna ge-

nomföra snabba kontroller utifrån information som vi får genom våra kontakter med andra myndig-

heter, företag och allmänhet. Dessa insatser rubricerar vi som händelsestyrd tillsyn och kan ofta medföra 

att hela produktområden behöver kontrolleras i syfte att bibehålla likvärdiga konkurrensförhållanden. 

Inspektionsarbetet kan ske på ett flertal olika sätt. Beroende på exempelvis bransch, produkttyper och 

företag kan tillsynen fokusera på fåtal ämnen och regelområden eller en mer omfattande tillsyn. Val av 

metod bestäms utifrån vad som ger störst effekt i förhållande till resursåtgång och därför varierar anta-

let analyser och inspektioner mellan åren. 

Tabell 37. Översikt av operativ tillsyn 2013-2015 samt total kostnad (tkr). 

 2016 2015 2014 

Antal inspektioner 759 739 843 

Varav besöksinspektioner 96 71 69 

Antal analyserade varor/produkter 681 559 1 393 

Antal miljösanktionsavgifter 26 208 196 

Antal åtalsanmälningar 163 149 119 

Analyskostnad 1 129 1 860 1 201 

Total kostnad för tillsyn 29 084 27 829 24 867 
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Tillsyn av kemiska produkter och bekämpningsmedel 

De företag som återfinns i produktregistret kontrolleras systematiskt och vi genomför tillsynsinsatser 

för att hitta företag och produkter som inte är anmälda. Vi söker aktivt information om tänkbara till-

synsbehov, exempelvis via bevakning av internetförsäljning, inkommande tips och andra ärenden från 

myndigheter, företag och allmänhet. 

Tillsyn av kemiska produkter 

Kemiska produkter omfattar ämnen och blandningar av ämnen. Många kemiska produkter har egen-

skaper som gör att de kan vara farliga för människors hälsa och för miljön. Användarna måste då kunna 

skydda sig själva och sin omgivning. Den som släpper ut sådana produkter på marknaden ansvarar för att 

produkterna exempelvis är märkta och förpackade på rätt sätt. Märkningen ska vara synlig, tydlig, lättläst 

och iögonfallande. Vid tillsyn kontrollerar inspektörerna bland annat att märkning och klassificering av 

produkterna är korrekta och företagens rutiner för att följa gällande lagstiftning. Genom att produkterna 

klassificeras och märks korrekt kan de som använder produkterna skydda sig eller välja en mindre farlig 

produkt. För att kontrollera klassificering eller innehåll av förbjudna ämnen sker analyser av produkter. 

Tabell 38. Operativ tillsyn av kemiska produkter 2014-2016 (kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

Antal inspektioner 389 394 414* 

Varav antal besöksinspektioner 76 69 69 

Antal analyserade varor/produkter 41 38 16 

Total kostnad  15 871 14 586 11 424 

* 106 av inspektionerna 2014 är riktade informationsinsatser till företag med produkter som innehåller ämnen som kommer att kräva tillstånd enligt Reach 

Ett effektivt sätt att systematisk bedriva kontroll av registrerade företag är att granska dessa regionvis. 

Vid tillsyn av alla företag inom en region blir likabehandlingsprincipen och marknadskontrollen väldigt 

tydlig. 

Under 2016 har vi granskat företag i Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Väster-

botten, Norrbotten, Skåne och Hallands län. 133 företag har kontrollerats, varav 35 av dessa genom be-

söksinspektioner. 79 procent, det vill säga 105 företag, hade någon form av brist, framför allt i säker-

hetsdatablad och förpackningsmärkningar. Inom ramen för projektet gjorde vi elva åtalsanmälningar 

för misstänkta brott mot kemikalielagstiftningen. 

De regionala tillsynsinsatserna kompletteras med tillsyn som fokuserar på riskminimering av vissa äm-

nen eller produkttyper. 

Under året har vi granskat ammoniumnitrat, som kan återfinnas i kylpåsar. Eftersom ämnet kan använ-

das för tillverkning av sprängämnen har vi granskat produktområdet för att säkra att ämnet inte åter-

finns i otillåten mängd. Vår granskning visade att tre av tolv produkter kraftigt översteg uppsatta gräns-

värden och får därför inte säljas till privatkonsumenter. Dessa produkter har återkallats från marknaden 

och leverantörerna har åtalsanmälts. 

I år har vi kontrollerat 29 primärleverantörer av båtvårdsprodukter vilket är så gott som hela mark-

naden. Granskningen har prioriterats eftersom vi sett en ökning av antalet företag som säljer dessa pro-

dukter. Hälften av företagen hade omfattande brister i sin produktinformation. Sex av företagen hade 

helt korrekt information angiven på produkten. Tre av företagen hade inte gjort någon produktanmälan 

till produktregistret. 

Vi har granskat lim som används vid ögonfransförlängning efter tips från fransstylister och larm via Ar-

bets- och miljömedicin i Uppsala. Redan under 2015 uppmärksammades hälsobesvär efter användning 

av lim vid ögonfransförlängning. Limmet kan innehålla ämnet cyanoakrylat för att fransarna ska fästa 

snabbt. Cyanoakrylat kan orsaka en rad olika hälsobesvär hos såväl fransstylister som kunder. Vår kon-

troll visade att många produkter som innehåller det farliga ämnet inte var korrekt märkta. Totalt har vi 
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hittat elva produkter av femton utan korrekt märkning. Vi kommer därför fortsätta vår granskning un-

der nästa år för att täcka en större andel av marknaden. 

Vi har kontrollerat konserveringsmedel i färg- och limprodukter, exempelvis tapetlim, som kan orsaka 

allergiska besvär. I kontrollen ingår även produkter som riktar sig direkt till barn. Denna granskning är 

en fortsättning på den tillsyn som vi påbörjade 2015 efter att en internationell forskningsrapport lar-

made om en kraftig ökning av allergier hos yrkesmålare. För sju av företagen har analysresultaten visat 

på korrekt märkning och information om innehåll. För övriga nio företag pågår utredning, exempelvis 

om produkternas klassificering eller mindre brister i märkningen. 

Under året har vi deltagit i ett EU-gemensamt pilotprojekt om tillsyn av ämnen som kräver tillstånd och 

som finns listade på Reach-förordningens bilaga XIV. De ämnen som kontrollerats är de som inte får 

användas eller överlåtas utan tillstånd eller omfattas av ett undantag. Exempel på sådana ämnen är dibu-

tylftalat (DBP) och blykromatsulfat, för vilka tillstånd beviljats för vissa användningar. När det gäller 

DBP genomförde vi en gemensam besöksinspektion tillsammans med Arbetsmiljöverket och Länssty-

relsen, då de är ansvariga myndigheter för att kontrollera att vissa av villkoren i tillstånden följs. Av 71 

kontrollerade företag visade det sig att 66 företag fasat ut de tillståndspliktiga ämnena. Detta tyder på 

att lagstiftningens substituerande syfte haft effekt. 

Vi har kontrollerat åtta företag som återvinner avfall. Syftet har varit att se hur kemikalielagstiftningen 

tillämpas för återvunna ämnen och när avfall övergår till att kategoriseras som kemisk produkt. Detta är 

en del av Naturvårdsverkets uppdrag inom handlingsplanen för en giftfri vardag där de ska bidra till ar-

betet med kunskap om farliga ämnen i ett livscykelperspektiv. Inspektionerna och arbetet har skett i 

samverkan med Naturvårdsverket, kommuner och länsstyrelser. Projektet har visat att det finns behov 

av att klargöra när avfall övergår till att definieras som kemisk produkt och därmed omfattas av kemikali-

elagstiftningen. Vi ser att det finns ett behov av vägledning från Naturvårdsverket i tolkningen av avfalls-

lagstiftningen. Det har också framkommit att det finns ett behov av att Kemikalieinspektionen tydliggör 

vad som krävs för att kunna utnyttja undantaget från registrering enligt Reach-förordningen som under 

vissa förutsättningar gäller för återvunna ämnen. Denna tolkning behöver vara i linje med övriga EU då 

flödena av avfall över nationsgränserna inom EU är stor. 

Antalet inkommande tips har ökat under året. Även antalet tips som prioriterats för fortsatt handlägg-

ning och inspektion har ökat något. Tipsen leder i många fall till att vi får information om företag som 

inte är anmälda till vårt produktregister, vilket medför att vår uppmärksamhet riktas mot branscher eller 

produktsegment som har ett generellt behov av mer information och tillsynsinsatser.  

Tabell 39. Inriktning av operativ tillsyn av kemiska produkter 2016  

 Antal inspektioner Varav besöksinspektioner Analyserade produkter 

Regional inspektionsomgång 133 32 0 

Båtvårdsprodukter 29 3 0 

Ögonfranslim 8 7 0 

Konserveringsämnen i målarfärg 16 16 28 

Ammoniumnitrat 10 4 12 

Händelsestyrd tillsyn 100 4 0 

Inspektioner utöver ovannämnda 93 10 1 

Totalt 389 76 41 

Tillsyn av bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel har inneboende egenskaper som kan medföra särskilda risker för människor, djur 

och miljö. Därför måste produkterna granskas och godkännas innan de får släppas ut på marknaden 

och användas. För vissa bekämpningsmedel finns undantag när det gäller krav på godkännande. Utöver 

de regler som kontrolleras för alla kemiska produkter, granskar vi att bekämpningsmedel är godkända 

och märkta enligt de bestämmelser som gäller specifikt för bekämpningsmedel. Vi kontrollerar även att 

produkternas sammansättning stämmer överens med de krav som finns i produktgodkännandet. 
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Tabell 40. Operativ tillsyn av bekämpningsmedel 2014 – 2016 (kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

Antal inspektioner 109 126 95 

Varav antal besöksinspektioner 0 7 20 

Antal analyserade varor/produkter 9 0 12 

Total kostnad 3 717 3 670 4 369 

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtproduk-

ter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller kon-

kurrerande växter. Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel 

på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. 

Vi har i år kontrollerat registreringsinnehavare för kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Vi har kontrolle-

rat märkning av produkter, säkerhetsdatablad och utbildningsbevis samt att sammansättningsuppgifter 

överensstämmer med anmäld uppgift till vårt produktregister och bekämpningsmedelsregister. Av de 

40 granskade företagen hade 19 allvarligare brister som medförde krav på rättelse. 

Nio växtskyddsmedel har analyserats för att kontrollera att det verksamma ämnet stämmer överens 

med halten som angivits i beslutet om godkännande. Detta för att kontrollera att produkterna är säkra 

och att de inte är piratkopior. Analysresultaten visade inga avvikelser för de nio växtskyddsmedel som 

ingick i urvalet. 

Desinfektionsmedel är en typ av biocidprodukter där krav om godkännande stegvis är under införande. 

Vi har under året initierat kontroll av desinfektionsmedel bland annat för mänsklig hygien och ytdesin-

fektion. 25 företag ingår i projektet där vi kontrollerar produktinformation, säkerhetsdatablad, etiketter 

samt vilka företag som levererat det verksamma ämnet. Från och med den 1 september 2015 får en bio-

cidprodukt som består av, innehåller eller genererar ett verksamt ämne inte tillhandahållas på mark-

naden om ämnesleverantören eller produktleverantören inte finns på den lista som har upprättats av 

den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa och som visar vilka företag som har tillgång till doku-

mentation om verksamma ämnen i biocidprodukter. 

Vi har under året dessutom fått in ett flertal tips rörande biocidprodukter med silver. Silver som verk-

samt ämne används som desinficering av dricksvatten. Ungefär en tredjedel av de kontrollerade företa-

gen köpte inte sitt verksamma ämne, silver, från en leverantör som finns på Echas lista över godkända 

leverantörer. Det finns inte några sanktioner kopplade till denna överträdelse men tillsynen har medfört 

att produkterna plockats bort från marknaden. 

Tabell 41. Inriktning av operativ tillsyn av bekämpningsmedel 2016 

 Antal inspektioner Varav besöksinspektioner Analyserade produkter 

Växtskyddsmedel 40 0 0 

Desinfektionsmedel 25 0 0 

Analys av växtskyddsmedel 5 0 9 

Händelsestyrd tillsyn 39 0 0 

Totalt 109 0 9 

Tillsyn av varor 

Antalet varor på den svenska marknaden är närmast oöverskådligt. En viktig del av myndighetens ar-

bete med tillsyn av varor är därför att fokusera på de områden där våra insatser kan ge mest effekt. 

Tillsynsinsatserna prioriteras utifrån en fastställd strategi ”Strategi för tillsyn över kemikalier i varor 4/16” 

och baseras på kriterier som innefattar: 

 risk för att människor, särskilt barn, eller miljö utsätts för skador 

 sannolikhet att farligt ämne kan finnas i en vara 

 rättsliga och praktiska möjligheter att utöva tillsyn (tillsynsbarhet). 
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De varugrupper vi prioriterar baserat på kriterierna och erfarenheter från tidigare tillsyn är: 

 leksaker och barnavårdsartiklar 

 kläder, skor och accessoarer 

 elektriska produkter 

 byggvaror och inredning 

 sport- och fritidsprodukter. 

Tabell 42. Operativ tillsyn av varor 2014 - 2016 (kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

Antal inspektioner 261 219 333 

Varav antal besöksinspektioner 20 33 52 

Antal analyserade varor/produkter 631 521 1 365 

Total kostnad  9 496 9 573 7 873 

Under året har vi kontrollerat elprodukter inom lågprissortimentet eftersom vi tidigare år sett en hög 

andel brister inom denna produktgrupp. I projektet inspekterades 84 företag och från dessa analysera-

des 154 produkter. 37 procent av produkterna innehöll förbjudna ämnen. En stor andel produkter upp-

fyllde inte heller kraven för märkning och dokumentation. Även om de enskild a produkterna inte är 

akut giftiga, innebär de på sikt problem för både människors hälsa och för miljön. Resultatet visar på 

fortsatt tillsynsbehov av billig hemelektronik.   

Leksaker och andra varor riktade till barn utgör en prioriterad grupp. Under året har vi inspekterat 20 

företag som säljer leksaker och analyserat totalt 60 varor. En femtedel av de analyserade varorna visade 

sig innehålla för höga halter av reglerade ämnen, såsom bly, kadmium, SCCP och ftalater. Resultaten 

för begränsade ämnen i mjuka plaster var bättre än vid tidigare års kontroller, vilket kan vara ett tecken 

på att branschen har blivit bättre på att följa reglerna. Det kan även bero på Kinas nya standard som 

begränsar ftalater i leksaker. Analyserna av elektriska leksaker visade däremot på större brister. 80 pro-

cent av de testade produkterna visade sig ha otillåtet höga värden av bly.  

Vår granskning av textilier fokuserade i år på olika typer av heminredningstextil, exempelvis sängkläder, 

filtar och handdukar. 51 företag inspekterades och från dessa analyserades 167 varor efter azofärgäm-

nen samt nonylfenol och nonylfenoletoxilater. Endast en vara innehöll azofärgämne i otillåten halt. I 10 

procent av varorna återfann vi nonylfenoletoxilater i halter som överstiger gränsen i kommande lagstift-

ning (börjar gälla 2021).  

Under året har vi följt upp en tidigare granskning (2014) av kemikalier i smycken eftersom tidigare re-

sultat visade på en hög förekomst av förbjudna kemikalier i denna varugrupp. Vi har inspekterat 28 fö-

retag och analyserat innehållet i 143 smycken. 30 procent av smyckena innehöll förbjudna ämnen, 

främst bly och kadmium men även nickel och kvicksilver. Vi kan konstatera att det finns en betydande 

andel företag inom branschen som inte klarar att leva upp till reglerna. Det finns därför anledning att 

fortsätta kontrollerna av denna varugrupp. Flera av de företag som kontrollerades 2014 och som då 

hade många brister, hade däremot betydligt bättre resultat i årets uppföljning. Detta visar tydligt att till-

synen och den uppmärksamhet tillsynen får i olika medier har effekt på lagefterlevnaden. 

Sexleksaker är en varugrupp som myndigheten inte har kontrollerat tidigare. Många produkter består av 

material som ofta innehåller farliga ämnen och produkterna har en kroppsnära användning vilket ökar 

exponeringen. Vi har främst kontrollerat sexleksaker som är tillverkade av mjukplast samt de med elekt-

riska komponenter. Ett informationsbrev om reglerna för denna typ av varor samt information om 

kommande kontroller skickades ut till cirka 100 svenska företag inom branschen. Därefter inspektera-

des 16 företag och 44 varor analyserades. Endast en produkt innehöll ett förbjudet ämne, men flera in-

nehöll DEHP, ett ämne på Reach-förordningens kandidatlista för särskilt farliga ämnen.  
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Under 2016 inspekterades 22 företag som säljer olika typer av konsumentprodukter av plast och 

gummi. Varor gjorda av mjuk plast har vid tidigare kontroller visat sig kunna innehålla farliga och för-

bjudna ämnen. Dessutom har det tillkommit nya regler de senaste åren. Vi analyserade efter PAH i 59 

(av totalt 60 testade) varor. Analyserna visade att samtliga 59 varuprov innehöll icke-reglerade PAH:er 

och sex av varorna innehöll reglerade PAH:er i otillåtna halter. Det förekom också förbjudna ämnen 

såsom bly och kortkedjiga klorparaffiner i tre av varorna. Elva av 60 varor innehöll ämnen som åter-

finns på kandidatförteckningen, varav sex i halter över 0,1 viktprocent. Vår slutsats är att varor som in-

nehåller dessa material behöver prioriteras för fortsatt tillsyn.  

Under 2016 har vi sett en ökning av antalet tips gällande varor vilket kan bero på att vår granskning av 

kemikalier i varor har uppmärksammats i media och att allmänheten i större utsträckning är medveten 

om kemiska risker med konsumentprodukter. 

Tabell 43. Inriktning av operativ tillsyn av varor 2016 

 Antal inspektioner Varav besöksinspektioner Analyserade produkter 

Hemelektronik 84 18 154 

Leksaker 20 0 60 

Textil 51 0 167 

Plast och gummiprodukter 22 1 57 

Sexleksaker 16 1 44 

Smycken 28 0 146 

Händelsestyrd tillsyn 28 0 0 

Inspektioner utöver ovannämnda 12 0 0 

Totalt 261 20 631 

Tillsynsvägledning 

Figur 23. Ge tillsynsvägledning 

 

Att ge tillsynsvägledning innebär att vi ger stöd och råd inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde 

och att vi följer upp, utvärderar och samordnar den operativa tillsynen som kommuner och länsstyrel-

ser bedriver. 

Vi har följt vår plan för tillsynsvägledning för åren 2016–2018, ”KemI Tillsyn 8/16”. I planen redogör 

vi för vilka kunskapsområden vi prioriterar. I vilken form det ska ske utvärderar och anpassar vi konti-

nuerligt för att möta behovet hos kommuner och länsstyrelser. 

Kostnaden för vägledningen varierar främst beroende på storlek och omfattning av samverkansprojekt 

med kommunerna och länsstyrelserna. 
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Tabell 44. Genomförda vägledningsinsatser till kommuner och länsstyrelser (kostnad tkr) 

  2016 2015 2014 

  Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Seminarier  5 - 4 - 4 - 

Utbildningar/föreläsningar  6 - 7 - 7 - 

Tillsynsvägledning brev  4 - 5 - 4 - 

Totalt  15 2 586 17 2 368 16 4 018* 

 * Ökad tillsynsväglednings till kommuner i samband med stort samverkansprojekt inriktat på smycken. 

Råd och stöd 

Kunskap, operativ erfarenhet och förutsättningar att bedriva kemikalietillsyn varierar mellan landets kom-

muner. Kemikalieinspektionen erbjuder länsstyrelser och framförallt kommuner stöd i form av informat-

ionsinsatser och inspektionsmaterial som möjliggör att tillsyn sker på ett likartat sätt över hela landet. 

I september genomfördes ett tvådagarsseminarium i Stockholm med fokus på grundläggande kemikalie-

tillsyn. Vid det tillfället deltog 36 deltagare från 27 olika kommuner. Utvärderingen visar att de flesta 

deltagarna anser att utbildningen kommer vara till stor nytta för deras tillsynsarbete. 

Vi har genomfört en seminarieserie om varutillsyn på fyra orter; Stockholm, Nässjö, Malmö och 

Sundsvall. Totalt har seminarierna engagerat 100 deltagare från 57 av Sveriges 290 kommuner. Utvärde-

ringen visar att deltagarna uppskattade seminarierna och ansåg att innehållet är till stor eller mycket stor 

nytta i inspektionsarbetet. Kemikalieinspektionen har dessutom erbjudit ett särskilt stöd till de kommu-

ner som satsar extra resurser på tillsyn av varor. De har fått en egen kontaktperson hos oss och de har 

också fått utbildning om analys av kemiska ämnen i varor. 

Vi informerar kommunernas miljöinspektörer om aktuella händelser och insatser genom riktade in-

formationsbrev vid ett par tillfällen per säsong. Under året har vi även tagit fram en ny serie med väg-

ledningsmaterial (”Råd & Tips för tillsyn”) som tillgängliggörs på vårt tillsynsnätverk för kommuner. 

Materialet, exempelvis checklistor och lathundar, ger stöd till kommunerna i deras tillsynsarbete på de 

olika regelområdena. 

I år har vi inrättat en inspektörsportal i Kemikalieinspektionens frågeverktyg som ytterligare underlättar 

för miljöinspektörer att ställa direkta frågor till oss och få tillgång till vår kunskapsbank med FAQ-frågor. 

Uppföljning och utvärdering 

Vi samlar årligen in uppgifter om föregående års kommunala tillsyn indelat i regelområden. Vi komplet-

terar uppgifterna med våra egna tillsynsinsatser och återrapporterar till EU i enlighet med de krav som 

finns i olika EU-förordningar. 

Under året har vi återrapporterat tillsynsinsatser enligt växtskyddsmedelförordningen för året 2015 samt 

besvarat EU-kommissionens enkäter om det svenska genomförandet av direktivet om flyktiga orga-

niska ämnen i färg och lack (VOC-direktivet) för perioden 2010 -2015 samt om biocidförordningen för 

perioden 2014-2015. 

Antalet kommuner som angav att de bedrivit tillsyn enligt växtskyddsmedelförordning under 2015 var 

187 stycken, vilket är tio procent fler än tidigare år. Totalt kontrollerades 3 818 företag. Flest kontroller 

genomfördes som tidigare hos jordbrukare, men även ett mindre antal distributörer och tillverkare 

granskades. Antal krav på rättelse steg till 726 stycken jämfört med 492 under 2014. Ökningen kan bero 

på ökad tillsyn i samband med samverkansprojekt. 

Genomförandegraden av tillsyn enligt VOC-direktivet är för närvarande lågt. Vi har under året tagit 

fram checklistor och annat stödmaterial som ska utveckla tillsynsarbetet inom detta regelverk. Vi har i 

enkäten till kommissionen även kommenterat svårigheten att tolka och bedriva tillsyn enligt VOC-di-

rektivet och gett förslag på förenklingar och förbättringar i direktivet. 
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Vi inventerar också kommunernas fortsatta behov av information och vägledning. Utvärderingen av 

den insamlade statistiken visar att fler av kommunerna bedriver tillsyn inom kemikalieområdet i större 

utsträckning när Kemikalieinspektionen initierar samverkansprojekt. Det visar också att kommunens 

storlek inte nämnvärt påverkar genomförandet av kemikalietillsynen. 

Samordning 

Tabell 45. Genomförda samverkansprojekt med kommunerna 2014 - 2016   

 2016 2015 2014 

 
Bekämpningsmedel  

i växthus & plantskolor 
Växtskydd i jordbruk  

med SJV Smycken i detaljhandeln 

Antal kommuner 45 100 99 

Antal inspekterade objekt 140 791 507 

Antal granskade produkter 797 691 1 162 

Andel brister 8 % 1%* 11 % 

* 99 % av preparaten som granskades i detta projekt var godkända av Kemikalieinspektionen och lika många användes enligt godkänt användningsområde. Dessutom 

kontrollerades andra bestämmelser utanför Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Resultatet av dessa kontroller redovisas inte här. 

Ett effektivt sätt för Kemikalieinspektionen att bedriva tillsynsvägledning är att samarbeta med andra 

myndigheter och kommuner i form av samverkansprojekt. 

I år har vi tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket riktat en stödinsats till kommunerna. 

Projektet har haft fokus på lagstiftningen inom bekämpningsmedelsområdet samt granskning av växt-

skyddsmedel och dess användningsvillkor. Syftet med projektet var att öka växthusodlares och plant-

skolors kunskap om bekämpningsmedelslagstiftningen samt stödja en enhetlig och effektiv tillsyn. I 

samband med insatsen erbjöds inspektörerna utbildningsdagar som arrangerades i Stockholm och 

Malmö. Ungefär 70 inspektörer deltog i utbildningen. 

Tillsynssamarbete inom EU 

Ett av etappmålen för Giftfri miljö är samverkan och effektivare kemikalietillsyn inom EU. Tillsyns-

samverkan sker inom arbetsgrupper, workshoppar och nätverksmöten inom olika nätverk där vi aktivt 

driver utvecklingen utifrån vår kunskap och operativa erfarenhet för att bidra med en effektiv samord-

ning av tillsynen inom EU och inom Norden. 

Tabell 46. Tillsynssamarbete inom EU 2014 – 2016 (kostnad tkr) 

 2016 2015 2014 

 Möten Kostnad Möten Kostnad Möten Kostnad 

Reach-forum 8 - 12 - 8 - 

BEG 3 - 0 - 0 - 

Nordiska kemikaliegruppen 1 - 1 - 2 - 

CLEEN 1 - 1 - 1 - 

PPP Enforcement 1 - 0 - 0 - 

RoHS-nätverk 1 - 1 - 1 - 

ProSafe 6 - 2 - 1 - 

Totalt 21 3 000 17 2 359 13 1 904 
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Forum 

Forum för informationsutbyte om verkställighet under Echa består av medlemsstaternas tillsynsmyn-

digheter. Målet är att samordna och utveckla kemikalietillsynen inom EU för Reach-, CLP- och PIC-

förordningarna. 

Under året har vi ansvarat för ordförandeskapet i två arbetsgrupper. Dels ett pilotprojekt om tillsyn av 

informationsplikt av farliga ämnen i varor, dels nästkommande stora gemensamma projekt med fokus 

på tillsyn av CLP-förordningen. Vi kan därmed öka vår påverkan inom två för oss viktiga områden. 

Vi har även medverkat i arbetsgrupperna för projektet om att kontrollera begränsade ämnen, främst i 

varor, enligt Reach-förordningen samt för kommande projekt om tillsyn av utökade säkerhetsdatablad 

och exponeringsscenarier. Under 2016 har vi dessutom varit med och utbildat inspektörer inom EU om 

just utökade säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. 

BEG 

Biocides Enforcement Group (BEG) är en nybildad grupp bestående av representanter från EU:s med-

lemsländer som arbetar med tillsyn av biocidprodukter. Syftet med gruppen är att harmonisera och 

stärka tillsynen av biocidprodukter i EU, exempelvis genom gemensamma tillsynsprojekt, möjligheter 

till erfarenhetsutbyte och diskussioner kring svårigheter gällande regeltolkningar. Kemikalieinspekt-

ionen har under året haft en representant i gruppen som deltagit vid de tre möten som hållits. 

CLEEN 

Kemikalieinspektionen medverkar i tillsynsnätverket Chemicals Legislation European Enforcement 

Network (CLEEN) där vi leder arbetet tillsammans med vår systermyndighet i Schweiz. Detta är ett 

nätverk för den kemikalielagstiftning som inte ingår inom Forum. Nätverket har haft ett gemensamt 

tillsynsprojekt om biocidbehandlade varor där vi varit projektledare. Intresset för denna tillsyn har varit 

stort, och vi har deltagit på flera konferenser på olika håll i Europa för att dela med oss av våra erfaren-

heter. Ett faktablad som Kemikalieinspektionen utformat om detta ska översättas till flera europeiska 

språk. 

Working Group on PPP Enforcement 

Gruppen är ett nätverk som bildats under året för att stärka tillsynen av växtskyddsmedel inom EU. 

Kemikalieinspektionen medverkar aktivt i nätverket genom att delta i diskussioner, utbyta erfarenheter 

med andra medlemsländer och ta fram vägledningsdokument som ska göra tillsynen i EU mer enhetlig. 

Under året har produkttillsyn och att säkerställa kvaliteten av växtskyddsmedel genom kemiska analyser 

prioriterats. 

För att förbättra rutiner för analyser har gruppen påbörjat ett nära samarbete med Working Group on 

Formulation Labs, kommissionens nätverk för laboratorier. 

Prosafe 

Product Safety Network (ProSafe) är ett fristående nätverk med inriktning på konsumentsäkerhet för 

EU- och så kallade EFTA-länder (European Free Trade Association). Nätverket samordnar tillsynsin-

satser med inriktning på varors kemiska risker. 

I år har vi för första gången deltagit i projekt som organiseras av ProSafe. Vi har deltagit i arbetsgrup-

pen för ett projekt, med 17 deltagande länder, som fokuserar på kontroller av mjuka plastleksaker. Där 

har vi blivit ombedda att delta i en ”kärngrupp” tillsammans med projektledningen tack vare vår erfa-

renhet och kunskap om tillsyn av leksaker. Vi har därmed kunnat påverka både utformningen av pro-

jektet vad gäller typ av leksaker och vilka ämnen som ska kontrolleras i leksakerna. Projektet har plane-

rats under 2016 och kontrollerna kommer att ske under 2017. 

Vi deltar även i arbetsgruppen för ett metodikprojekt vars fokus är att komma med förslag på hur 

ProSafes tillsynsprojekt kan få ett bättre genomslag, såväl hos företag som hos konsumenter. 
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RoHS AdCo 

RoHS Adco är ett nätverk för kunskaps- och informationsutbyte gällande tillsynsfrågor inom RoHS-

direktivet. RoHS Adco är ett nätverk som också driver gemensamma tillsynsprojekt. Under 2016 har 

Kemikalieinspektionen varit projektledare för ett gemensamt arbete gällande tillsyn av USB-kablar och 

även sammanställt och analyserat resultatet. Sju länder deltog i projektet och en fjärdedel av de grans-

kade produkterna innehöll för höga halter av förbjudna ämnen såsom bly och kadmium. 

Nordiskt samarbete 

Tillsynssamverkan inom Nordiska kemikaliegruppen (NKG) syftar till att öka kunskaps- och erfaren-

hetsutbytet mellan de nordiska länderna. Nätverket möjliggör också gemensamma projekt gentemot fö-

retag som säljer produkter på den nordiska marknaden. 

Under året har det skett ett utbyte av inspektörer mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark. Syftet 

är kompetens- och erfarenhetsutbyte och ger tillfälle att jämföra arbetsmetoder och regeltillämpning. 
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Myndighetens förvaltning 

I detta avsnitt redovisar vi vår kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och vårt ledningssystem på Ke-

mikalieinspektionen. 

Verksamhetsutveckling 

Kemikalieinspektionens långsiktiga utvecklingsarbete utgår från en strategisk målbild som fokuserar på 

viktiga utvecklingsområden för myndigheten. Målbilden speglar också de övergripande förvaltningspoli-

tiska målen. Viktiga insatser kopplade till målen under 2016 har bland annat varit: 

 utbildning för alla medarbetare i offentligt etos och statstjänstemannarollen 

 översyn av myndighetens förebyggande antikorruptionsarbete och rutiner 

 genomförande av en förstudie inför utveckling av ett nytt intranät 

 beslut om och påbörjat införande av ledningssystem för informationssäkerhet 

 färdigställandet av en databas över risknivåer för växtskyddsmedel 

 slutförandet av utvecklingen av en ny databas för produktregistret med utvecklad möjlighet till 

e-anmälan 

 fortsatt processutveckling med Lean-perspektiv på valda områden 

 uppstart av samverkansåtgärder inom ramen för Miljömålsrådet 

 utvecklat samarbetet inom nätverket för högfluorerade ämnen 

Strategiska målbilden 2012-2016 

Under året har Kemikalieinspektionen genomfört en kvalitativ utvärdering av de strategiska målen för 

perioden 2012-2016. Vår bedömning är att den strategiska målbilden har lett till att utvecklingsarbetet 

är betydligt mer fokuserat än tidigare och att myndigheten inom samtliga utvecklingsområden har kom-

mit en bra bit på väg. Inom området Arbetsgivare i toppklass finns numera utvecklade strukturer och 

de flesta styrande dokument är på plats. Vissa processer är genomförda och andra kräver fortsatt ar-

bete. Inom området Effektiv och professionell har vårt intressentfokus ökat och ekonomistyrningen 

avsevärt förbättrats. Utmaningen att komma i balans med ärendebalanser inom prövning av bekämp-

ningsmedel kommer att bestå ytterligare ett par år och behöver fortsatt vara högsta prioritet. Inom om-

rådet Samverka och finna innovativa lösningar pågår många nya samarbeten och vi har slutit konkreta 

samverkansavtal med bland andra danska Miljöstyrelsen och ett antal svenska aktörer. Vår förmåga till 

samarbete och samverkan med andra aktörer är fortsatt viktigt för ett effektivt arbete med att utveckla 

kemikaliekontrollen. Slutligen inom området Tar täten i EU och internationellt har vi genom vårt arbete 

inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag både kunnat bibehålla och utveckla Sveriges 

starka position inom EU:s kemikaliearbete. 

Några viktiga insatser och resultat relaterade till de strategiska målen under perioden 2012-2016: 

Arbetsgivare i toppklass 

Vår värdegrund är framtagen och genomförd i ett arbete som involverade hela organisationen. Den är 

utgångspunkt för en ny medarbetarpolicy och underlag för utvecklingssamtal och lönesättande samtal. 

Vår strategi för kompetensförsörjning är framtagen och metod för kompetensanalyser genomförd i hela 

organisationen. Likaså är en ny chefspolicy och strategi för chefsförsörjning införd. Vi har också ge-

nomfört en utbildning i statstjänstemannarollen och offentligt etos för alla medarbetare. 

Effektiv och professionell  

Kemikalieinspektionen har under perioden genomfört en omorganisation med utgångspunkt i myndig-

hetens uppdrag. Detta har resulterat i bildande av enheten Upplysning och utbildning för en tydligare 

kontaktväg in till myndigheten, nya stödsystem i kärnverksamheten och utvecklad ekonomistyrning. Vi 

har en ny extern webbplats med fokus på våra primära intressenters behov och en separat del riktad till 
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konsumenter. Många insatser har genomförts för att långsiktigt komma i balans med ackumulerade 

ärendebalanser inom prövningen av bekämpningsmedel. Resultaten från 2016 visar att vårt arbete har 

gett effekt och bekräftar trenden som kunde märkas redan i årsredovisningarna för 2014 och 2015. 

Samverkar och finner innovativa lösningar  

Kemikalieinspektionen har i samverkan med andra aktörer arbetat med att utveckla kompletterande 

styrmedel som information och dialog, kriterier för upphandling och förslag till ekonomiska styrmedel. 

Vi har också bildat ett kommunnätverk samt ett näringslivsråd i syfte att stärka intressentperspektivet. 

Genom samverkan med andra aktörer har våra insatser inom ramen för handlingsplanen för en giftfri 

vardag nått längre. Konkreta och bestående resultat är bland annat samarbetet kring upphandlingskrite-

rier för en giftfri förskola och revideringen av det mycket efterfrågade informationsmaterialet om Ke-

mikalier i barns vardag. Internt har vi påbörjat ett Lean-inspirerat arbetssätt för att komma längre i vårt 

arbete med ständiga förbättringar. 

Tar täten i EU och internationellt för giftfria varor 

Kemikalieinspektionen har bidragit mycket aktivt med ämnesutvärderingar och förslag inom ramen för 

EU:s kemikalielagstiftning och vi tillhör den grupp av medlemsländer som är mest aktiva. Vi har ökat 

tillsynen av varor och följer upp de utvecklade EU-bestämmelserna på den svenska marknaden. Vi har 

bidragit till utveckling av tillsynen i EU genom att initiera och leda gemensamma projekt. Vi har sam-

mantaget bidragit till utvecklingen av synen på och systemen för information om farliga ämnen i varor, i 

EU och internationellt. Vi har också bidragit till arbetet med en ny kvicksilverkonvention. Detta är 

några av de viktiga insatser som gjorts med stöd av den särskilda satsningen på handlingsplanen för en 

giftfri vardag och som gett bestående resultat. 

Beslut om ny målbild 2017-2020 

Under 2016 fattade Kemikalieinspektionen beslut om nya strategiska mål för perioden 2017-2020. De 

nya målen sätter fortsatt fokus på arbetet med att vi ska vara en attraktiv statlig arbetsgivare och en mo-

dern förvaltningsmyndighet som arbetar på ett effektivt sätt med kemikaliekontrollen. 

Figur 24. Kemikalieinspektionens strategiska målbild 2017-2020 
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Kemikalieinspektionens ledningssystem 

Kemikalieinspektionen har ett ledningssystem som löpande vidareutvecklas och förbättras. Med ut-

gångspunkt från omorganisationen 2013 och de strategiska målen för 2012-2016 fortsätter vi att vidare-

utveckla ledningssystemet. Bedömningen är att systemet är effektivt. 

Lednings- och kvalitetsarbete 

Arbete pågår med att uppdatera ledningssystemet i enlighet med nya versioner av standarderna ISO 9001 

och ISO 14001, vilket kommer att implementeras inför omcertifieringen 2018. Arbete pågår också med 

uppdatera styrande dokument avseende informationssäkerhet. Med utgångspunkt i de strategiska målen 

fortsätter vi att vidareutveckla ledningssystemet. Vår bedömning är att systemet är effektivt genom att det 

ger struktur till vårt arbete med ständiga förbättringar och en samlad plats för våra styrande dokument. 

Internt miljöarbete 

I samband med att vi utökade lokalerna med 18 arbetsplatser fortsatte vi med att utrusta våra lokaler 

med den senaste tekniken vad gäller belysning och inomhusmiljö. Inom ramen för vårt interna miljöar-

bete har vårt samarbete med vår hyresvärd fortsatt att fungera bra. 

Vi lyckades nå målet att minska elförbrukningen från år 2015 till 2016 (-5,5 procent). Det främsta skälet 

till minskningen är att nyanskaffad IT-utrustning blivit energisnålare. Under hösten började vi sortera 

matavfall i särskild fraktion för energiåtervinning. Det var den främsta orsaken till att vi också klarade 

målet att minska den osorterade mängden avfall (-17 procent). 

2016 års interna miljömål var att: 

 Minska förbrukningen av verksamhets el per årsarbetskraft år 2016 med 1 procent jämfört med 

2015. 

Måluppfyllelse: Elförbrukningen sänktes med 2,7 procent per årsarbetskraft. Målet uppfyllt. 

 Börja kompostera matavfall. 

Måluppfyllelse: Komposteringen började i oktober 2016. Målet uppfyllt. 

 Minska det osorterade hushållsavfallet per årsarbetskraft år 2016 med tre procent jämfört med 

2015. 

Måluppfyllelse: Mängden osorterat hushållsavfall minskade med 17 procent per årsarbetskraft. 

Målet uppfyllt. 

Minskade utsläpp från resor och transporter 

Kemikalieinspektionen har under 2016 tagit del av och börjat använda den metodik som tagits fram 

inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter (REMM). Vi har tecknat en överenskommelse 

med Trafikverket om vårt samarbete inom REMM. 

Under året har vi: 

 satt samman en arbetsgrupp bestående av deltagare från olika delar av organisationen i syfte att 

driva aktiviteter kopplat till REMM 

 deltagit i webbinarier och möten för att lära oss mer om REMM:s tio-stegsmetod och diskutera 

teknikfrågor 

 använt REMM-metodiken för att göra egenuppskattningar hur långt vi kommit i vårt arbete att 

implementera REMM  

 genomfört en enkät hos alla medarbetare i syfte att mäta hur vi idag använder resfria möten för 

att kunna göra jämförelser med andra myndigheter 

 tagit fram guider och information och haft informationsträffar kring hur man håller digitala möten 

 arbetat med teknikfrågor och moderniserat konferensrum för att underlätta för digitala möten. 
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Krisberedskap 

Vi har under året deltagit vid flera aktiviteter i samverkan med andra myndigheter i syfte att utveckla vår 

beredskap och förmåga att hantera kriser. Under våren 2016 medverkade vi i en studie om statliga myn-

digheters säkerhetsarrangemang för utsänd personal, som utfördes av Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi har även deltagit vid 

möten på MSB då denna studie följts upp. Inom ramen för vårt samarbete med MSB har vi även under 

hösten medverkat vid en kriskommunikationsövning tillsammans med andra myndigheter. Vi har träf-

fat Kammarkollegiet och presenterat vårt riskhanteringsarbete och hur vi arbetar med riskanalyser. 

Inom ramen för vårt samarbete med Kronofogdemyndigheten har vi träffat en överenskommelse om 

att utnyttja varandras lokaler vid en eventuell kris. 

Kompetensförsörjning 

Kemikalieinspektionens arbete har under året, liksom tidigare år, utgått från myndighetens strategi för 

kompetensförsörjning. Strategin har två grundpelare, kompetensanalyser och individuella utvecklingssam-

tal. Huvudmoment i strategin är attrahera och rekrytera, utveckla, vårda, behålla samt avveckla kompetens. 

Kompetensanalyser kan i överförd bemärkelse liknas med utvecklingssamtal för organisationen och ge-

nomförs återkommande på samtliga organisatoriska nivåer. Analyserna visar på behov av såväl utveckl-

ing av redan befintlig kompetens som anskaffning eller rekrytering av kompetens som idag inte finns på 

myndigheten. 

Individuella utvecklingssamtal ska genomföras en gång per år för varje medarbetare. Resultaten från 

kompetensanalyserna är viktiga underlag till utvecklingssamtalen och tydliggör kopplingen till kompe-

tensförsörjningsarbetet, vilket i sig leder till mer fördjupade utvecklingssamtal där cheferna lättare kan 

gå in på en mer individuell nivå. 

Kompetensanalyserna är ett av de underlag som är viktiga när vi tar fram kravprofiler inför rekryte-

ringar. Dessa har förbättrat våra behovsanalyser, förtydligat våra kravprofiler och resulterat i mer ge-

nomarbetade rekryteringar. För att ytterligare förbättra myndighetens arbete har samtliga chefer genom-

gått en tvådagars utbildning i kompetensbaserad rekrytering. Vi har också sett över och finputsat den 

interna rekryteringsprocessen. 

Kompetensanalyserna ligger också till grund för de myndighetsgemensamma utbildningarna. I år har vi 

utvecklat den introduktionsutbildning som erbjuds samtliga anställda. Utbildningen består av två delar. 

En del är mer praktiskt inriktad som ges inom tre månader från anställning. Den andra är en fördjupad 

tvådagarsutbildning med mer myndighetsövergripande perspektiv, grundläggande förvaltningsrätt, of-

fentlighet och sekretess. Myndighetens huvudfokus har legat på att utveckla kunskap om och förståelse 

för statstjänstemannarollen, utöver detta har utbildningar erbjudits när behov uppstått. 

Utbildning i statstjänstemannarollen 

I samarbete med Uppsala universitet togs en skräddarsydd utbildning i statstjänstemannarollen fram. 

Tvådagarsutbildningen genomfördes på samtliga avdelningar och sekretariat, totalt 18 utbildningsdagar. 

Innehållet i utbildningen har anpassats till respektive grupps verksamhet för att vara relevant för alla 

medarbetare. 

Ledarskap 

Chefs- och ledarutvecklingen på Kemikalieinspektionen följer myndighetens chefsförsörjningsstrategi. 

Chefsmöten som sker månadsvis har fokuserat på ledarskapet ur olika perspektiv såsom lönebildning, 

implementering av medarbetarpolicyn och arbetsmiljöfrågor. Utöver dessa har vi även haft två chefs-

dagar vår och höst. Årets teman var rekrytering och arbetsmiljö. Chefsdagar ger förutom utbildning och 

utveckling också möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Varje avdelningsledning har genomfört ett utvecklingsprogram som avslutats under året. Som en del av 

det har cheferna även haft ett eget coachningsprogram. 
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Medarbetarskap och värdegrund 

Implementering av medarbetarpolicyn som beslutades i maj 2015 har fortsatt, bland annat i dialogform på 

respektive enhet. Medarbetarpolicyn är en utveckling och konkretisering av värdegrundsarbetet på myn-

digheten. Den bidrar till att verksamheten uppnår sina mål genom att förväntningar på verksamhet och 

medarbetare blir tydligare. Medarbetarpolicyn är ett underlag till utvecklingssamtalen och lönesamtal. 

Myndighetens värdegrund ingår som en del av medarbetarpolicyn. Det gör att även myndighetens vär-

degrund är ett underlag som används vid årliga utvecklingssamtal samt vid samtal om lön. 

Årets stora värdegrundsaktivitet har varit en processövning, KemI-resan, där samtliga medarbetare deltog. 

Resultatet gav en samlad bild av de olika generationernas erfarenheter och perspektiv på organisationens ge-

mensamma arv och vad som är viktigt att ta med in i framtiden, kopplat till de krav som ställs. Resultatet 

illustrerades grafiskt och en sammanfattning presenterades på den årliga medarbetardagen i september. 

Praktikplatser  

Kemikalieinspektionen har under året ställt praktikplatser till förfogande enligt regeringsuppdragen att 

ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik hos Arbetsför-

medlingen och två personer har påbörjat sin praktik hos oss. Vi har också under året haft två praktikan-

ter via Tekniksprånget. 

Analys och bedömning  

Kemikalieinspektionen har på ett systematiskt sätt med hjälp av kompetensanalyser kartlagt vilken kom-

petens vi behöver för att uppnå verksamhetens mål. Vi har fortsatt att vidta åtgärder för att säkerställa 

att myndigheten har tillgång till denna kompetens. Det handlar om att utveckla och utbilda befintlig 

kompetens, vilket vi fångar upp i individuella utvecklingssamtal, att rekrytera eller på annat sätt skaffa 

kompetens eller att utveckla såväl ledarskap som medarbetarskap. Fokus under 2016 har varit att ut-

veckla kunskap om och förståelse för statstjänstemannarollen. 

För att få ytterligare perspektiv på hur väl vi uppfyller våra mål deltog vi för första gången i Nyckeltalsinsti-

tutets Attraktiv Arbetsgivarindex. Måttet är ett sammanfattande index som grundar sig på nio nyckeltal. Vid 

en jämförelse med 199 medverkande organisationer kom Kemikalieinspektionen på andra plats totalt, överst 

av deltagande myndigheter. De tre nyckeltal där vi skiljer oss mest från övriga i mätningen är att vi lägger 

mer tid på utbildning, har lågt övertidsuttag samt hög andel anställda med möjlighet till flexibel arbetstid. 

Kommentar sjuktal 

Sjukfrånvaro fördelad på män, kvinnor och totalt 

Tabell 47. Sjukfrånvaro fördelad på män, kvinnor och totalt (%) 

 2016 2015 2014 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Sjukfrånvaro 3,8 1,4 3,1 4,3 2,8 3,8 3,6 3,5 3,6 

Myndighetens sjuktal har minskat från 3,8 till 3,1 procent. Såväl korttidsfrånvaro som långtidsfrånvaro har 

minskat. Långtidsfrånvaron uppgår 2016 till 49,1 procent, att jämföra med 2015 då den var 54,8 procent. 

Vi inledde under 2015 en satsning på arbetsmiljöfrågor i syfte att minska sjuktalen. Under 2016 har ar-

betet fortsatt, exempelvis deltog vi i ett av Partsrådets seminarium för att bli inspirerade till att förnya 

och förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det resulterade i ett nytt sätt att arbeta med organisa-

torisk och social arbetsmiljö som har prövats under året. 

Utöver detta har vi genomfört en utbildning för skyddsombud och två dagars chefsutveckling med fo-

kus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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Sjukfrånvaro fördelad på ålder, kön och totalt. 

Tabell 48. Sjukfrånvaro fördelad på ålder, kön och totalt (%) 

 2016 2015 2014 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Åldersgrupp < 30 år 3  1,7 2,5 1,5 0,5 1,1 1,7 0,5 1,3 

Åldersgrupp 30 - 49 år 2,8 1,3 2,3 4 4,3 4,1 4 2,3 3,5 

Åldersgrupp > 50 år 5,6 1,3 4,2 4,8 1,6 3,7 3,3 5,3 4 
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Intäkter och kostnader 
Intäkter och kostnader av anslag per process i tabell 49 är i huvudsak fördelade utifrån data i redovis-

ningen. Redovisningen per process tar hänsyn till indirekta kostnader samt fördelning av kalkyldifferen-

sen. Den senare motsvarar 0,2 procent och består av skillnaden mellan fördelade timkostnader mot lö-

nekostnader samt myndighetsgemensamma kostnader fördelade med tidredovisning jämfört med utfall 

för dessa kostnader. 

I de myndighetsgemensamma kostnaderna ingår bland annat kostnader för gemensam personal, IT, lo-

kalkostnader samt avdelningarnas egna gemensamma kostnader.  

Från och med 2016 är de gemensamma kostnaderna fördelade på prestationer och processer med ge-

nomsnittlig timkostnad för de tre senaste åren som grund. Fram till 2015 har de gemensamma kostna-

derna fördelats med en kombination av timutfall och timkostnader för respektive år. 

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen via anslag, medan viss verksamhet finan-

sieras via uppdragsintäkter och bidrag. Som framgår av tabell 55 har myndighetens anslagsintäkter ökat 

under tre-årsperioden, liksom personalkostnaderna. Personalförstärkningen har huvudsakligen skett i 

kärnverksamheten. 

Tabell 49. Intäkter och kostnader per huvudprocess (tkr) 

2016 
Personal 
kostnad  

Övrig 
kostnad  

Summa 
kostnad  

Intäkt av 
anslag  

Övrig in-
täkt  Uppbörd  

Lämnade 
bidrag  

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel -91 907 -30 658 -122 565 81 792 35 618 2 740 -36 351 

Tillståndspröva, upplysning och annan re-
geltillämpning -64 029 -17 121 -81 150 81 937 27 64 716 -3 022 

Utöva tillsyn och ta fram kemikaliesta-
tistik -40 763 -11 374 -52 138 56 197 282 36 637 0 

Summa -196 700 -59 153 -255 853 219 926 35 927 104 093 -39 374 

 

2015 
Personal 
kostnad  

Övrig 
kostnad  

Summa 
kostnad  

Intäkt av 
anslag  

Övrig in-
täkt  Uppbörd  

Lämnade 
bidrag  

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel         -91 942 -25 314 -117 256 84 090 33 857 2 616 -27 658 

Tillståndspröva, upplysning och annan re-
geltillämpning -52 620 -16 404 -69 024 68 465 118 53 868 -2 746 

Utöva tillsyn och ta fram kemikaliesta-
tistik -37 223 -15 577 -52 800 52 295 255 34 641 0 

Summa -181 785 -57 295 -239 080 204 850 34 230 91 125 -30 404 

 

2014 
Personal 
kostnad  

Övrig 
kostnad  

Summa 
kostnad 

Intäkt av 
anslag  

Övrig in-
täkt  Uppbörd  

Lämnade 
bidrag  

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel -85 626 -26 935 -112 562 84 542 26 598 1 966 -25 492 

Tillståndspröva, upplysning och annan re-
geltillämpning -51 120 -15 071 -66 192 67 645 355 50 728 -3 319 

Utöva tillsyn och ta fram kemikaliesta-
tistik -35 026 -15 988 -51 014 50 147 480 38 119 0 

Summa -171 773 -57 994 -229 767 202 334  27 433 90 813 -28 812 
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Avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 50. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras. (Kostnad tkr) 

Prestation Ack. resultat 2015 
Budget - intäkter 

2016 
Utfall - intäkter 

2016 
Budget - kostnader 

2016 
Utfall - kostnader 

2016 
Utfall - resultat 

2016 Ack. resultat 2016 

SERP 0 16 278 15 160 16 278 15 160 0 0 

Varuprover 0 200 115 200 115 0 0 

Summa   15 275  15 275 0  

Uppdragsverksamhet        

Tjänsteexport 0 15 448 15 056 15 448 15 056 0 0 

SERP (Svenskt rapportörsprogram) 

Kemikalieinspektionen är behörig myndighet för den prövning av verksamma ämnen på EU-nivå som 

myndigheten gör enligt växtskyddsmedelsförordningen (EG (nr) 1107/2009) respektive biocidförord-

ningen (EU (nr) 528/2012). Den del av myndighetens åtaganden som rör utvärdering av verksamma 

ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter kallas Svenska Rapportörprogrammet (SERP). Verk-

samheten finansieras av ansökande företag och möjligheterna till avgiftsuttag samt avgifternas storlek 

framgår av respektive EU-förordning samt i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Av-

gifterna är max-avgifter. Eventuella underskott i verksamheten får enligt Kemikalieinspektionens regle-

ringsbrev finansieras med medel från det statliga anslaget. 

Tabell 50 visar intäkter av SERP-verksamheten. Intäkten betalas i förskott till Kemikalieinspektionen i 

samband med att arbetet/projektet påbörjas. SERP-verksamheten ska ge full kostnadstäckning och därför 

balanserar intäkter och kostnader i tabellen. Under 2016 har inte någon anslagstäckning skett. 

Den nya biocidförordningen som trädde i kraft 2013 har komplicerat utvärderingen av verksamma äm-

nen i biociderprodukter som skickades in under den äldre lagstiftningen. Det leder till förseningar i ut-

värderingsprocessen och därmed lägre intäkter och kostnader. 

Varuprover 

Det är antingen företagen eller Kemikalieinspektionen som betalar kostnader för analyser i samband 

med myndighetens tillsyn av varor: 

 Företagen betalar analyskostnaderna om Kemikalieinspektionen hittar otillåtna halter av något ke-

miskt 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. 

 Ett EU-finansierat så kallat TAIEX-samarbete med Bosnien-Hercegovina, inriktat på förslag till 

EU-anpassad kemikalielagstiftning och biocidlagstiftning. 

Vi redovisar kostnader som tjänsteexport när vi har betalat ut arvoden och tagit hand om ersättnings-

gilla kostnader för vår personal i samband med arbetet med dessa två samarbeten. 

Överföringar till andra organisationer redovisas som bidrag. För resultat se avsnitt Internationellt ut-

vecklingssamarbete. 
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Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras 

Tabell 51. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras (Kostnad tkr) 

 Ack. resultat 2015 
Budget - intäkter 

2016 
Utfall - intäkter 

2016 
Budget - kostnader 

2016 
Utfall - kostnader 

2016 
Utfall - resultat 

2016 Ack. resultat 2016 

9433, Allmänkemi-
kalier 70 208 43 000 48 146 43 000 43 788 4 358 74 566 

9437, Bekämpnings-
medel -75 485 62 000 56 519 64 000 65 493 -8 974 -84 459 

2811, Dispensavgif-
ter -1 088 50 15 271 380 -365 -1 453 

Summa -6 365 105 050 104 680 107 271 109 661 -4 981 -11 346 

Notera att alla intäkter är intäktmässiga och även Ack. resultat 2015 är justerat till intäktmässigt. 

Allmänkemikalier 

Intäkten baseras på antal anmälda produkter och per volym. Intäkterna har ökat från föregående år.  

Detta beror dels på ett ökat antal avgiftsbelagda produkter i produktregistret och dels på effekten av 

förbättrade debiteringsrutiner som en följd av tidigare utvecklat system för hantering av årsavgifter. 

Kostnaderna ökar också som en följd av kemikalieinspektionens handlingsplan för en finans i balans. 

Den stora intäktsökningen medför att överskottet ökar jämfört med föregående år. 

Bekämpningsmedel 

Resultatet för 2016 var -8 974 tkr vilket är ett större underskott än resultatet för 2015 (-4 768 tkr). 

Intäkterna är baserade på inbetalda ansöknings- och årsavgifter för bekämpningsmedel under 2016. In-

täkterna har ökat med 11 457 tkr från föregående år där årsavgifterna står för den största intäktsök-

ningen. Intäkten blev 5 481 tkr lägre än beräknad budget. Detta beror främst på att intäkten från ansök-

ningsavgiften för växtskyddsmedel blev lägre än väntat till följd av att utvärderingen av det verksamma 

ämnet glyfosat är försenat på EU-nivå. Förseningen leder i sin tur till att berörda ansökningar om för-

nyade produktgodkännanden fördröjs. 

Kemikalieinspektionen arbetar för att kostnaderna 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 höjning av årsavgifterna beslutats under 2015, vilket gett ökade intäkter 

under 2016. 

Eftersom avgiftsnivåerna för ansökningar som rör mindre användningsområden, små odlingsarealer, 

dispenser för att undanröja fara och biologiska växtskyddsmedel inte är beräknade att täcka kostna-

derna för prövningen kommer målet om full kostnadstäckning inte att kunna uppnås för dessa ärende-

typer. Nuvarande avgiftskonstruktion kommer därmed inte leda till att full kostnadstäckning kan nås. 

I budgetunderlaget 2018-2020 hemställer Kemikalieinspektionen att regeringen nollställer det ackumu-

lerade underskottet. 

Kostnaderna för 2016 överstiger beräknad budget enligt regleringsbrevet, inom ramen för tillgängliga 

medel, som ett resultat av prioritering av tillståndsprövningen. Intäkterna 2016 är huvudsakligen lägre 

än beräknad budget på grund av ansökningsavgifterna för växtskyddsmedel. En del förklaras även av 

återbetalningar av ansökningsavgifter som har skett under året på grund av återkallade ansökningar. 

Ovanstående påverkar resultatet och därmed det ackumulerade utgående värdet. Se också tabell 26. 

Dispensavgifter 

Intäkterna för dispenserna inom allmänkemikalieområdet är väsentligt lägre än kostnaderna för denna 

verksamhet. Underskottet indikerar att avgifterna är för lågt satta. 
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Finansiell redovisning 
Sammanställning över väsentliga uppgifter 

Tabell 52. Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad låneram 30 000 30 000 30 000 30 000 20 000 

Utnyttjad låneram 17 818 18 904 21 872 17 675 11 607 

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad kontokredit 7 500 7 100 8 000 8 000 8 000 

Maximalt utnyttjad kontokredit 0 0 0 0 0 

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 0 0 144 420 745 

Räntekostnader 158 103 0 0 0 

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp som disponeras enligt regleringsbrev 16 478 17 747 13 190 13 950 10 500 

Avgiftsintäkter 15 250 14 865 10 148 11 253 12 398 

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 15 448 14 000 350 300 0 

Övriga avgiftsintäkter 15 041 14 289 12 620 391 0 

Avgiftsintäkter som ej disponeras      

Beräknat belopp som ej disponeras enligt regleringsbrevet 105 050 97 030 98 530 36 040 80 050 

Avgiftsintäkter som ej disponeras 111 760 88 809 86 020 31 952 74 324 

Anslagskredit UO20      

Anslag 1:6      

Beviljad anslagskredit 6 889 6 272 6 490 5 828 5 731 

Utnyttjad anslagskredit -2 567 0 0 0 0 

Anslag 1:7 ap.2      

Beviljad anslagskredit ap.2 15 15 15 15 15 

Utnyttjad anslagskredit ap.2 0 0 0 0 0 

Anslag UO 20      

Anslag 1:6 Ramanslag      

Anslagssparande 0 4 636 7 237 4 329 7 511 

Anslag 1:7 ap.2 Ramanslag      

Anslagssparande ap.2 0 0 0 5 4 

Bemyndigande Ej tillämplig      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 246 234 226 216 213 

Medelantalet anställda (st)* 280 261 260 246 229 

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 041 992 987 992 963 

Kapitalförändring**      

Årets -7 668 2 316 4 793 5 892 503 

Balanserad 9 998 7 682 2 888 -3 004 -3 507 

* I beräkningen av medelantalet anställda från 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 

** Fr.o.m. år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring från och med år 2009 består av osäkra uppbördsfordringar. Från och med 2013 består årets 

kapitalförändring även av reglerade uppbördsfordringar mot inkomsttitel då uppbördsverksamheten redovisas kassamässigt. 
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Resultaträkning 

Tabell 53. Resultaträkning 

 Not 2016 2015 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 219 926 204 850 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 31 191 29 403 

Intäkter av bidrag 3 4 487 4 750 

Finansiella intäkter 4 249 77 

Summa intäkter  255 853 239 080 

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -196 700 -181 785 

Kostnader för lokaler  -14 162 -13 439 

Övriga driftskostnader 6 -37 685 -36 926 

Finansiella kostnader 7 -198 -139 

Avskrivningar och nedskrivningar  -7 109 -6 791 

Summa kostnader  -255 853 -239 080 

Verksamhetsutfall  0 0 

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 15 30 

Skatteintäkter 9 104 078 91 095 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet  -111 760 -88 809 

Saldo uppbördsverksamhet  -7 668 2 316 

Transfereringar    

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  15 462 10 874 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  23 912 19 530 

Lämnade bidrag 10 -39 374 -30 404 

Saldo transfereringar  0 0 

Årets kapitalförändring 11 -7 668 2 316 
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Balansräkning 

Tabell 54. Balansräkning 

 Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 12 13 851 15 376 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 13 646 180 

Summa immateriella anläggningstillgångar  14 496 15 556 

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 105 34 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 15 5 037 3 617 

Summa materiella anläggningstillgångar  5 143 3 651 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 403 5 887 

Fodringar hos andra myndigheter 16 4 141 7 492 

Övriga kortfristiga fodringar 17 3 042 10 408 

Summa kortfristiga fodringar  9 586 23 787 

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 18 3 949 3 610 

Upplupna bidragsintäkter 19 1 069 980 

Övriga upplupna intäkter 20 5 392 8 282 

Summa periodavgränsningsposter  10 410 12 872 

Avräkning med statsverket    

Avräkning statsverket 21 8 987 -5 424 

Summa avräkning med statsverket  8 987 -5 424 

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  37 831 42 800 

Summa kassa och bank  37 831 42 800 

SUMMA TILLGÅNGAR  86 452 93 242 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 22   

Balanserad kapitalförändring  9 998 7 682 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 11 -7 668 2 316 

Summa myndighetskapital  2 330 9 998 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 110 260 

Övriga avsättningar 24 3 039 3 420 

Summa avsättningar  3 149 3 680 

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 25 17 818 18 904 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 26 5 761 5 929 

Leverantörsskulder  5 758 8 344 

Övriga kortfristiga skulder 27 3 376 3 298 

Förskott från uppdragsgivare och kunder 28 26 942 20 868 

Summa skulder m.m.  59 655 57 343 

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 29 14 258 13 396 

Oförbrukade bidrag 30 7 060 8 825 

Summa periodiseringsposter  21 319 22 221 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  86 452 93 242 
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Anslagsredovisning 

Tabell 55. Redovisning mot anslag (tkr) 

 
Not 
2016 

Ingående 
överförings 

belopp 

Årets till-
delning en-
ligt regle-
rings brev 

Omdispone-
ring Anslags 

belopp Indragning 

Totalt dis-
ponibelt be-

lopp Utgifter 

Utgående 
överfö-

ringsbe-
lopp 

Anslag         

UO20 1:6 Kemikaliein-
spektionen         

Ap.1 Kemikalieinspektionen 
(ram) 31 1 240 163 123 -2 271 0 162 092 -162 707 -615 

Ap.2 Nationell prövning och 
tillsyn av bekämpningsmedel 
(ram) 32 3 396 66 500 2 271 -1 491 70 676 -72 628 -1 952 

UO 20 1:7 Internationellt 
miljösamarbete         

Ap.2 Internationellt miljö-
samarbete annan valuta (ram) 33 0 500 0 0 500 -500 0 

Summa redovisning mot 
anslag  4 636 230 123 0 -1 491 233 268 -235 835 -2 567 

Tabell 56. Redovisning mot inkomsttitel (tkr) 

  Beräknat belopp 2016 Inkomster 2016 

Inkomsttitel    

9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen    

011 Avgifter för Kemikalieinspektionen  43 000 49 348 

9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel    

011 Skatt på bekämpningsmedel  62 000 62 397 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet    

169 Övriga inkomster  50 15 

Summa redovisning mot inkomsttitel  105 050 111 760 

Villkor för anslag 1:6 

ap.1 Kemikalieinspektionen 

Högst 5 000 tkr får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Che-

mical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition. Under 2016 har utbetalats 5 000 tkr. 

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper 

(Swetox) för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att 

uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Under 2016 har utbetalats 

4 500 tkr. 

Högst 2 000 tkr av anslagsposten ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingspla-

nen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett 

livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resur-

seffektiva kretslopp. Under 2016 har utbetalats 2 000 tkr. 

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten en-

ligt 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 2016 har 554 tkr återredovisats mot anslaget. Från ansla-

get får medel användas för att täcka upp ap 2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Så-

dana medel ska hanteras och redovisas separat. Under 2016 har detta inte skett. 
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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 växtskyddsmedel och biocidprodukter. 

Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har 

disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna. För 2016 har utbetalts 

1 672 tkr till Livsmedelsverket samt 1 350 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 inter-

nationella 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 Expanded Special Programme. Under 2016 utbetalats 430 tkr 

till OECD ENV/EHS samt 70 tkr till WHO. 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summerings-

differenser förekomma. 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Kemikalieinspektionens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndig-

heters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsre-

dovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetun-

derlag 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 brytdagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts som 

periodavgränsningsposter. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas från och med år 2009 anslaget först vid uttaget en-

ligt undantagsbestämmelsen. 

Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter 

samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekono-

misk 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 fas-

tighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst fem år. Avskriv-

ning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad till-

gången 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 balansdagens 

kurs. Nedskrivning av uppbördsfordringar avseende kemikalie- och bekämpningsmedelsavgifter har 

gjorts som en följd av att preskriptionstiden för dessa fordringar är fem år. 
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Tabell 57 Ersättningar och andra förmåner 

Namn Ersättning Andra råds- och styrelseuppdrag 

Örjan Brinkman 0 Ordförande i Sveriges konsumenter 

  Ordförande i Råd & Rön 

  President i BEUC den europiska konsumentrörelsen 

  Ledamot Arbetets 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 6 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 

  Ledamot i styrelsen för Lamms Lantbruk AB 

Ann Enander 6 Ledamot i insynsrådet för Rekryteringsmyndigheten TRM 

  Ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien 

Ann-Sofie Eriksson 4,5 Energimyndighetens Energieffektiviseringsråd 

  Miljömålsberedningen 

  Livsmedelsverkets insynsråd 

  Geodatarådet 

Olof Holmer 4,5 Aktiebolaget Färgintressenter, Styrelseledamot, VD 

  KTF Organisation Aktiebolag, Styrelseledamot, VD 

Magnus Huss 4,5 Plastkretsen (PK) Aktiebolag 

  Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB 

  IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 

  Elektronikåtervinning i Sverige Ekonomisk förening 

  Ideella Föreningen KFM-Kommunikatörer för Miljön med firma KFM-Kommunikatörer för Miljön 

  Recipo AB 

  Däckåtervinning i Norden AB 

Mikael Karlsson 4,5 Ledamot i Statens Kärnavfallsråd 

  Ledamot i Skogsstyrelsens styrelse 

Christina Rudén 0 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 ställ-
företrädande prefekt) 

  Stiftelsen Hållbara Hav 

Kerstin Lindvall 4,5 ICA Global Sourcing Ltd 

  Ledamot i KRAV:s styrelse 

Tabell 58 Ledande befattningar/styrelseuppdrag 

Namn Lön Andra råds- och styrelseuppdrag 

Nina Cromnier 1 164 Andra råds- och styrelseuppdrag 

Generaldirektör  Ordförande för Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s styrelse till och 
med 2016-09-30 

  Ledamot i ECHA:s styrelse 

Bilförmån 10 EU:s representant i Internationella förhandlingskommittén för 

  en kvicksilverkonvention 

  Ledamot av regeringens Miljömålsråd 

  Ledamot av SCB:s Råd för den officiella statistiken 

Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro, se tabell 47 och 48 i resultatredovisningen. 
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Noter 

Resultaträkning  Utfall 2016 Utfall 2015 

Not 1 Intäkter av anslag Intäkter av anslag 219 926 204 850 

Summa intäkter av anslag 219 926 204 850 

Kommentar 

Summa "Intäkter av anslag" samt "Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag" 
skiljer sig från summa "Utgifter" på anslaget UO 20 1:6 ap1. Skillnaden beror på minskning av se-
mesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-447 tkr). Denna post har belastat anslaget, men inte 
bokförts som kostnad i resultaträkningen. 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersätt-
ningar 

Intäkter av konsultuppdrag (SERP) 15 160 14 690 

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 925 369 

Intäkter av tjänsteexport 15 056 14 289 

Icke statliga medel, 15a § kapitalförsörjningsförord-
ningen 5 3 

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 45 52 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 31 191 29 403 

Kommentar 

Intäkter av konsultuppdrag avser Svenska rapportörsprogrammet SERP. Kemikalieinspektionen beta-
lar 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 intäk-
ter av tjänsteexport. Intäkterna enligt tjänsteköpsöverenskommelsen redovisades tidigare som intäkter 
av bidrag i resultaträkningen. 

Not 3 Intäkter av bidrag Intäkter av bidrag från statliga myndigheter 3 323 2 563 

Bidrag från EU:s institutioner 698 2 179 

Bidrag från övriga länder och internationella organisat-
ioner 466 8 

Summa intäkter av bidrag 4 487 4 750 

Not 4 Finansiella intäkter Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0 

Negativ ränta på lån i Riksgäldskontoret 93 53 

Övriga ränteintäkter 0 0 

Övriga finansiella intäkter 155 24 

Summa finansiella intäkter 249 77 

Not 5 Kostnader för personal Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspre-
mier och andra avgifter enligt lag och avtal) 127 291 117 208 

Arvoden (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 309 1 626 

Övriga kostnader för personal 69 100 62 951 

Summa kostnader för personal 196 700 181 785 

Kommentar 

Kostnader för personal har ökat med 10 090 tkr, 5,8 %, jämfört med föregående år. Ökningen beror 
på ökat antal anställda. Antal årsarbetskrafter har ökat med 12 jämfört med 2015. 

Not 6 Övriga driftkostnader Reparationer och underhåll 1 048 1 325 

Offentligrättsliga avgifter, skatter och kundförluster -273 -9 

Resor, representation och information 4 122 4 188 

Köp av varor 2 567 2 462 

Datorprogram och licensavgifter 3 614 2 422 

Konsulttjänster 23 051 18 224 

Köp av övriga tjänster 3 557 8 314 

Summa övriga driftskostnader 37 685 36 927 

Not 7 Finansiella kostnader Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 0 

Ränta på räntekontot, negativ ränta 158 103 

Övriga finansiella kostnader 40 36 

Summa finansiella kostnader 198 139 
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Resultaträkning  Utfall 2016 Utfall 2015 

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte 
disponeras 

Dispensavgifter och ansökningsavgifter avseende tri-
kloretylen 15 30 

Summa intäkter av avgifter m.m. som inte dispone-
ras 15 30 

Not 9 Skatteintäkter m.m. Kemikalieavgifter 48 146 46 252 

Bekämpningsmedelsavgifter 56 519 46 676 

Befarade kundförluster -558 -629 

Konstaterade kundförluster -30 -1 204 

Summa skatteintäkter m.m. 104 077 91 095 

Not 10 Lämnade bidrag WHO 70 70 

OECD 430 430 

UNEP 440 628 

Internationella kemikaliesekretariatet 5 000 5 000 

Jordbruksverket 1 350 1 021 

Livsmedelsverket 1 672 1 725 

Konsumentverket 0 0 

Läkemedelsverket 0 0 

Konkurrensverket 0 0 

Karolinska Institutet 4 500 0 

Naturvårdsverket 2 000 2 000 

Bidrag till övriga länder och organisationer med stöd av 
medel från Naturvårdsverket -92 0 

Bidrag till övriga länder med stöd av medel från Sida 24 004 19 530 

Summa lämnade bidrag 39 374 30 404 

Not 11 Årets kapitalförändring Periodiseringsdifferenser uppbördsverksamhet -7 668 2 316 

Summa årets kapitalförändring -7 668 2 316 

Kommentar 

Årets kapitalförändring består av osäkra uppbördsfordringar och reglerade uppbördsfordringar då 
uppbördsverksamheten redovisas kassamässigt mot inkomsttitel. 

Noter 

Balansräkning            2016-12-31                   2015-12-31 

    Ingående anskaffningsvärde 29 080 28 316 

Årets anskaffningar 2 953 764 

Summa anskaffningar 32 033 29 080 

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 704 -9 083 

Årets avskrivningar -4 478 -4 621 

Summa ackumulerade avskrivningar -18 182 -13 704 

Utgående bokfört värde 13 851 15 376 

Not 13 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärde 4 701 4 551 

Årets anskaffningar 611 150 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 0 

Summa anskaffningsvärde 5 312 4 701 

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 521 -4 254 

Årets anskaffningar -146 -267 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 0 

Summa ackumulerade avskrivningar -4 667 -4 521 

Utgående bokfört värde 646 180 

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fas-
tighet 

Ingående anskaffningsvärde 1 200 1 200 

Årets anskaffningar 95 0 
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Balansräkning            2016-12-31                   2015-12-31 

Summa anskaffningsvärde 1 295 1 200 

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 165 -1 144 

Årets avskrivningar -24 -21 

Summa ackumulerade avskrivningar -1 190 -1 165 

Utgående bokfört värde 105 34 

Not 15 Maskiner, inventarier, installat-
ioner m.m. 

Ingående anskaffningsvärde 13 225 11 382 

Årets anskaffningar 3 881 2 402 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -420 -559 

Summa anskaffningsvärde 16 686 13 225 

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 609 -8 288 

Årets avskrivningar -2 460 -1 880 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 420 559 

Summa ackumulerade avskrivningar -11 649 -9 609 

Utgående bokfört värde 5 037 3 617 

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter Fordran ingående mervärdesskatt 2 783 2 828 

Kundfordringar hos andra myndigheter 1 358 4 664 

Övriga fordringar hos andra myndigheter 0 0 

Summa Fordringar hos andra myndigheter 4 141 7 492 

Not 17 Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos anställda 67 27 

Fordran bekämpningsmedelsavgifter 705 5 357 

Fordran ansökningsavgifter 1 283 1 992 

Fordran kemikalieavgifter 4 205 5 811 

Värdereglering uppbörd -3 336 -2 778 

Övriga kortfristiga fordringar 118 0 

Summa Övriga kortfristiga fordringar 3 042 10 409 

Not 18 Förutbetalda kostnader Förutbetalda hyreskostnader 3 293 3 027 

Övriga förutbetalda kostnader 656 583 

Summa Förutbetalda kostnader 3 949 3 610 

Not 19 Upplupna bidragsintäkter Inomstatliga (Sida-finansierade projekt) 868 448 

Utomstatliga (EFOR-Reach-Evaluation) 201 532 

Summa Upplupna bidragsintäkter 1 069 980 

Not 20 Övriga upplupna intäkter Övriga upplupna intäkter utomstatliga 5 392 8 282 

Summa Övriga upplupna intäkter 5 392 8 282 

Not 21 Avräkning med statsverket Upp-
börd 

Ingående balans -10 258 -13 890 

Redovisat mot inkomsttitel -111 760 -88 809 

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande 
flöde 121 650 92 441 

Skulder avseende Uppbörd -369 -10 258 

Anslag i icke räntebärande flöde   

Ingående balans 0 0 

Redovisat mot anslag 500 500 

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som beta-
lats till icke räntebärande flöde -500 -500 

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebä-
rande flöde 0 0 

Anslag i räntebärande flöde   

Ingående balans -4 635 -7 237 

Redovisat mot anslag 235 335 215 906 
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Balansräkning            2016-12-31                   2015-12-31 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -229 623 -214 052 

Återbetalning av anslagsmedel 1 491 748 

Fodringar/skulder avseende anslag i räntebärande 
flöde 2 568 -4 635 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har re-
dovisats mot anslag   

Ingående balans 2 324 3 006 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsre-
geln -447 -682 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har re-
dovisats mot anslag 1 877 2 324 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto   

Ingående balans 7 146 332 

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 145 191 125 669 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -26 276 -26 914 

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -121 150 -91 941 

Övriga fordringar på statens centralkonto 4 911 7 146 

Summa Avräkning med statsverket 8 987 -5 424 

Kommentar 

Uppbörd avseende skatteintäkter redovisas kassamässigt mot inkomsttitel fr.o.m. 2013. 

  

Not 22 Myndighetskapital       

Specifikation förändring av myndighets- 

kapitalet 

Balanserad kapitalförändring, 
avgiftsbelagd verksamhet 

Kapitalförändring enligt resultat-
räkningen 

                              
Summa 

Ingående balans balanserad kapitalföränd-
ring 

7 682 2 316 9 998 

Föregående års kapitalförändring 2 316 -2 316 0 

Summa balanserad kapitalförändring 9 998 0 9 998 

Årets kapitalförändring 0 -7 668 -7 668 

Summa årets förändring 0 -7 668 -7 668 

Utgående balans 9 998 -7 668 2 330 

    

Balansräkning  2016-12-31 2015-12-31 

Not 23 Avsättningar för pensioner och lik-
nande förpliktelser 

Ingående avsättning 260 658 

Årets pensionskostnad 19 -140 

Årets pensionsutbetalningar -168 -258 

Utgående avsättning 110 260 

Kommentar 

Föregående års not avseende förändring pensionskostnad var felaktig. Jämförelsekolumn för 2015 
avseende Årets pensionskostnad har därför justerats. 

Not 24 Övriga avsättningar Ingående avsättning 1 695 0 

Årets avsättning 0 1 695 

Årets utbetalningar -783 0 

Utgående avsättning 912 1 695 

Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgär-
der   

Ingående balans 1 725 1 373 

Årets förändring 401 352 

Utgående balans 2 126 1 725 

Utgående balans 3 039 3 420 
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Balansräkning            2016-12-31                   2015-12-31 

Kommentar 

Myndigheten bedömer att de lokala omställningsmedlen till viss del kommer att användas under 2016. 

Not 25 Lån i Riksgäldskontoret Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar   

Ingående balans 18 904 21 872 

Under året nyupptagna lån 5 409 3 817 

Årets amorteringar -6 495 -6 784 

Utgående balans 17 818 18 904 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 30 000 30 000 

Not 26 Kortfristiga skulder till andra myn-
digheter 

Utgående mervärdesskatt 24 63 

Arbetsgivaravgifter 3 526 3 298 

Leverantörsskulder andra myndigheter 2 211 2 568 

Summa Kortfristiga skulder till andra myndig-
heter 5 761 5 929 

Not 27 Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt 3 344 3 115 

Personalens pensionsavgifter 31 32 

Outredda medel 0 150 

Övrigt 0 1 

Summa Övriga kortfristiga skulder 3 376 3 298 

Not 28 Förskott från uppdragsgivare och 
kunder 

Förskott från uppdragsgivare (SERP) 26 942 20 868 

Summa Förskott från uppdragsgivare och kun-
der 26 942 20 868 

Not 29 Upplupna kostnader Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 11 915 12 233 

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 227 90 

Övriga upplupna kostnader 2 116 1 073 

Summa Upplupna kostnader 14 258 13 396 

Not 30 Oförbrukade bidrag Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 6 987 8 825 

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer 
eller privatpersoner 73 0 

Summa Oförbrukade bidrag 7 060 8 825 

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas 
i anspråk:   

inom tre månader 769 6 625 

mer än tre månader till ett år 5 791 1 100 

mer än ett år till tre år 500 1 100 

mer än tre år 0 0 

Summa varav bidrag från statlig myndighet 7 060 8 825 

Anslagsredovisning 

Not 31 UO 20 1:6 Kemikalieinspektionen, ap.1 Kemikalieinspektionen (ram) 

Enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 4 826 tkr. Kemikaliein-

spektionen får disponera 4 636 tkr av det ingående överföringsbeloppet, dvs. 3 % av föregående års till-

delning enligt regleringsbrevet. I ändringsbeslut M2016/02824/Ke skedde en omdisponering till ap.2 

avseende bland annat PLO-uppräkning (2 271 tkr.). Anslaget är räntebärande. 

Not 32 UO 20 1:6 Kemikalieinspektionen, ap.2 Kemikalieinspektionen (ram) 

Enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 2 063 tkr. Kemikaliein-

spektionen får disponera 1 905 tkr av det ingående överföringsbeloppet, dvs. 3 % av föregående års till-

delning enligt regleringsbrevet. Överskjutande belopp redovisas som indragning av anslagsbelopp (1 



 

Kemikalieinspektionen – Årsredovisning 2016 110 (114) 

491 tkr.). I ändringsbeslut M2016/02824/Ke skedde en omdisponering från ap.1 avseende PLO upp-

räkning (2 271 tkr.). Anslaget är räntebärande. 

Not 33 UO 20 1:7 Internationellt miljösamarbete, ap.2 Int. miljösamarbete - annan valuta (ram) 

Enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 15 tkr. Under 2016 har 

myndigheten inte utnyttjat krediten. Myndigheten får inte disponera det ingående överföringsbeloppet 

från föregående år enligt årets regleringsbrev. Anslaget är inte räntebärande.
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Undertecknande 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Sundbyberg, den 22 februari 2017 

 

 

 

Nina Cromnier 

Generaldirektör 
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Ordlista 
3R 3R står för de engelskans replace, reduce och refine och är åtgärder som syftar till ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur  

ACES Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi 

Artikel 95-listan En förteckning över vilka företag som har lämnat in dokumentation eller tillstånd om tillgång till inlämnad dokumentation för 
verksamma ämnen i biocidprodukter. Listan finns tillgänglig på europeiska kemikaliemyndigheten webbplats. Företagsnamnen är 
listade för verksamt ämne i kombination med en eller flera produkttyper 

BBP Benzyl butylftalat 

BEG Biocides Enforcement Group (en nybildad grupp bestående av representanter från EU:s medlemsländer som arbetar med tillsyn 
av biocidprodukter) 

BPA Bisfenol A 

CiP Chemicals in Products project (UNEP) 

CKB Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel inom Sveriges Lantbruksuniversitet 

CLEEN Chemicals Legislation European Enforcement Network 

CLP Klassificering och märkning av ämnen och blandning- ar (Classification, Labelling and Database of substances and mixtures) 

CMR-ämnen Carcinogenic, mutagenic, reprotoxic (ämnen som är cancerframkallande, skadar arvsmassan och fort- plantningsförmågan) 

cMS Concerned Member State 

D4 Oktametylcyklotetrasiloxan 

DaRP Kemikalieinspektionens databas över risknivåer för produkter 

DBP Dibutylftalat 

DCHO Dicyklohexylftalat 

Deca-BDE Dekabromodifenyleter 

DEET N, N-dietylmtoluamid 

DEPH Dietylhexylftalat 

DIBP Diisobutylftalat 

EHBMI European Human Biomonitoring Initiative 

Echa European Chemicals Agency (europeiska kemikaliemyndigheten) 

Efsa European Food Safety Authority (Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten) 

Efta European Free Trade Association (Europeiska frihandelssammanslutningen) 

EOGRTS Ny testmetod för reproduktionstoxicitet 

ESV Ekonomistyrningsverket 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) 

FAQ Frequently Asked Questions, frågor och svar Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

GHS Globally Harmonized system of Classification and Labelling 

HBCDD Hexabromcyklododekan 

HCBD Hexaklorbutadien 

Hermes Statens informationssystem för budgetering och uppföljning 

IKEM Branschföreningen innovations- och Kemiindustrierna 

IMM Institutet för miljömedicin 

Indoxakarb Ett växtskyddsmedel som används mot larver och malar 

IVL Svenska miljöinstitutet 

KemI-stat Verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i Kemikalieinspektionens produktregister och bekämp-
ningsmedelsregister. 

KIFS Kemikalieinspektionens föreskrifter 

LIFE LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för projekt inom miljö- och klimatfrågor 

LRF Lantbrukarnas riksförbund 

MCPA 2 –Metyl-4-klorfenoxiättiksyra 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

NANoReg EU-projekt om nanoregistrering och riskhantering 

NIS Produkter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur 

NKG Nordiska kemikaliegruppen 

OECD Organization for Economic Cooperation and Development 
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OH Overhead-kostnad, gemensam övergripande kostnad 

Okta Okta- och pentaBDE 

Okta Okta- och pentabromdifenyleter 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

Partsrådet Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet, Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivar-
verket, OFR/S,P,O samt Saco-S och Seko. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fast-
ställt i kollektivavtal. 

PBT Persistent (långlivad), bioackumulerande och toxisk 

PFAS Perfluoroalkylsulfonat 

PFCA Högfluorerade karboxylsyror 

PFDA Perflourodekansyra 

PFHxS perfluorohexansulfonsyra 

PFNA Perfluorononansyra 

PFOA Perfluoroktansyra 

PFOS Perfluoroktansulfonat 

POP Persistent organic Pollutants (långlivade organiska föroreningar) 

PPP Plant Protection Product (växtskyddsmedel) 

Prosafe Product Safety Network (ett fristående nätverk med inriktning på konsumentsäkerhet för EU- och Efta-länder) 

PVC Polyvinylklorid 

RAC Risk Assessment Committee (riskbedömningskommittén) 

Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier) 

Reach-up/Reach 
Forward-initiativet 

Ett initiativ från miljöministrar i ett antal EU-länder om att genomförandet av Reach-förordningen ska bli effektivare och mer 
heltäckande. 

REMM Resfria möten i myndigheter 

RMOA Risk management option analysis (riskhanteringsanalyser av särskilt farliga ämnen) 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (begränsning av farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning), EU 

SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management (den globala kemikaliestrategin), UNEP 

SamTox Samordningsgrupp för kemikaliesäkerhet där Kemikalieinspektionen är övergripande ansvarig och sammankallande part. 

SCCP Kortkedjiga klorparaffiner 

SEAC Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency (kommittén för samhällsekonomisk analys), EU 

SERP Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter, EU 

SETAC Society for Environmental Toxicology and Chemistry 

Sjunde miljöhand-
lingsprogrammet 

Fastställer de överenskomna prioriteringarna för den europeiska miljöpolitiken och innehåller nio policymål till 2020. Handlingspro-
grammet har som mål att föra EU mot en grön tillväxt och en ekonomisk utveckling med en så liten miljöpåverkan som möjligt.  

SIDA Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, statlig myndighet 

SPIN Substances in Preparations in the Nordic Countries (113atabase) 

SVHC-ämnen särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern) 

SweNanosafe En plattform och konferens i samarbete med NANoReg och Kemikalieinspektionen med syfte att presentera den senaste forsk-
ningen inom säkerhet och vetenskap kring nanomaterial. 

Swetox Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper 

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange Instrument – Initiativ för kunskapsutbyte mellan EU-länder och samarbetsländer. 

Tekniksprånget Ett betalt praktikprogram på fyra månader där Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen ger ungdomar chansen att testa 

ingenjörsyrket i praktiken och på det viset inspirera dem till att läsa högre tekniska utbildningar. 

UBA Umweltbundesamt, Tysklands miljömyndighet 

UNEP United nations environment Programme (FN:s miljöprogram) 

UPMA Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde 

Vinnova Statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för 
innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. 

VOC Volatile Organic Compounds (Flyktiga organiska ämnen) 

vPvB Mycket persistent/långlivad) och mycket bioackumulerande (very persistent/very bioaccumulating) 

WHO World Health Organization (Världshälsoorganisationen) 

XRF Röntgenfluorescens (X-ray fluorescence, X-ray refractiometer) 

zRMS zonal Rapporteur Member State 
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