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Generaldirektören har ordet 
Under de snart nio år som jag varit generaldirektör för 
Kemikalieinspektionen har snabba förändringar skett i 
omvärlden. Utvecklingen med förstärkt globalisering och 
digitalisering fortsätter, något som påverkar de flesta 
samhällssektorer och våra vardagsliv. Ett exempel är att det 
blivit vanligt att privatpersoner köper hem varor via nätet 
direkt från leverantörer som kan finnas var som helst i 
världen. För Kemikalieinspektionen innebär detta ändrade 
förutsättningar och utmaningar för vår marknadskontroll. 

Den tillsyn av e-handeln som vi gjort under 2018 tyder på 
en större risk för att varor från näthandlare utanför EU 
innehåller ämnen som är förbjudna i varor inom EU. 
Konsumenter behöver därför bli mer medvetna om vilka 
risker som kan finnas med att köpa varor från företag 
utanför EU. Företagen bakom marknadsplattformarna på 
nätet behöver ta ett större ansvar för att varorna som säljs är 
säkra och lever upp till kraven i den europeiska 
kemikalielagstiftningen. Vi ser också behov av att förstärka 
samarbetet mellan tillsynsmyndigheter både inom och utom 
EU. Under 2019 och 2020 planerar vi därför nya kontroller 
av varor från e-handel, detta i samarbete med myndigheter i 
andra nordiska länder och i EU.  

En annan utveckling som hör ihop med globaliseringen är 
att produktionen och användningen av kemikalier fortsätter 
att öka i världen. Tendensen är att en allt större del av 
kemikalieproduktionen sker i utvecklingsländer och 
tillväxtländer där kemikaliekontrollen inte har kommit lika 
långt som i EU. Sammantaget leder detta till att det internationella arbetet får allt större 
betydelse för att vi ska kunna säkerställa ett fullgott skydd för hälsa och miljö. 

Utmaningarna är betydande, men de senaste åren har det skett flera framsteg när det gäller 
kemikaliekontrollen på global nivå. Minamatakonventionen som reglerar kvicksilver har trätt 
i kraft och fler långlivade organiska föroreningar har begränsats inom den internationella 
Stockholmskonventionen. Under 2018 rekommenderade också Stockholmskonventionens 
expertkommitté att det mycket svårnedbrytbara högfluorerade ämnet PFOA bör fasas ut i hela 
världen. Inom FN:s miljöprogram pågår ett arbete med att ta fram nya globala kemikaliemål 
som ska gälla från och med 2020. Som ett led i den processen var Sverige värd för en 
internationell konferens i mars 2018, där Kemikalieinspektionen bistod regeringen i att 
arrangera mötet. 

Utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftning är fortsatt en central del i vårt arbete för att 
förebygga skador på hälsa och miljö. Inom ramen för EU-arbetet har vi under 2018 föreslagit 
att tre reproduktionsstörande ämnen ska läggas till på kandidatförteckningen över särskilt 
farliga ämnen inom Reach-lagstiftningen. Vi arbetar också för begränsningar av farliga ämnen 
i textil. EU-kommissionen beslutade 2018 att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder 
och hemtextilier. 

Nina Cromnier. 
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Parallellt med förändringarna i världen runt omkring oss har vi utvecklat och förbättrat arbetet 
på Kemikalieinspektionen, i dialog med våra intressenter. Vi är i dag väl rustade för att utföra 
vårt uppdrag som förvaltningsmyndighet. De senaste åren har vi lyckats att avsevärt korta 
handläggningstiderna för ärenden där vi prövar bekämpningsmedel. Tack vare 
effektiviseringar och långsiktiga resursförstärkningar hanterar vi i dag 
bekämpningsmedelsärenden i samma takt som de kommer in till oss. Vi har under 2018 också 
förbättrat vår statistikproduktion med hjälp av en ny teknisk lösning och genomfört 
utvecklingsprojekt för tydligare prioriteringar, roller och ansvar inom vårt EU-arbete. 

För att vi ska kunna nå riksdagens mål Giftfri miljö och FN:s hållbarhetsmål är det avgörande 
att byta ut särskilt farliga ämnen mot bättre alternativ. Det behövs innovationer för att få fram 
kemikalier eller andra tekniska lösningar som är bättre ur hälso- och miljösynpunkt. Nyligen 
startade Substitutionscentrum, där jag är ordförande i styrelsen, sin verksamhet. 
Substitutionscentrum arbetar med rådgivning, utbildning och kommunikation med svenska 
företag och offentlig verksamhet. Även på Kemikalieinspektionen har vi ökat våra resurser för 
att kunna ge ett mer aktivt stöd till arbetet med att byta ut farliga ämnen. 

Det är min övertygelse att substitution är en möjlighet att stärka det svenska näringslivet på 
sikt. Innovativa företag som ser att ansvarsfull kemikaliehantering är avgörande för en hållbar 
utveckling – och agerar därefter – kommer efter hand att kunna vinna konkurrensfördelar. 

Nina Cromnier 
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Kemikalieinspektionens uppdrag 
Kemikalieinspektionen är en förvaltningsmyndighet under regeringen. Vi arbetar 
förebyggande för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. 

Användningen av kemikalier bidrar till ökat välstånd och samhällsnytta, men vissa kemikalier 
kan orsaka allvarliga hälso- och miljöproblem. I dag riskerar skador på hälsa och miljö att 
uppstå när kemikalier och varor tillverkas, används och blir till avfall. Därför är en god 
kontroll över kemikalieanvändningen en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. 

För att förebygga risken för skador på hälsa och miljö behövs lagar och regler som begränsar 
användningen av farliga kemikalier. Det behövs också ett aktivt arbete för att tidigt identifiera 
problematiska ämnen. Vissa kemikalier är så farliga att de inte bör användas alls och behöver 
bytas ut mot bättre alternativ. 

Kemikalieinspektionens arbete 
Ett sammanfattande begrepp för Kemikalieinspektionens arbete är kemikaliekontroll. Vi 
bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga delområden: 

• Vi är med och utvecklar lagstiftning och andra styrmedel för att skydda hälsa och 
miljö från farliga kemikalier. Arbetet sker i Sverige, inom EU och på internationell 
nivå. 

• Vi prövar ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel innan 
de kan få användas. I tillståndsprövningen ingår att säkerställa att användningen av 
bekämpningsmedel sker på ett säkert sätt. 

• Vi arbetar med att se till att kemikalielagstiftningen följs. Vi utövar tillsyn i Sverige 
över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och ämnen i 
varor. Vi vägleder också kommuner och länsstyrelser i deras tillsyn. 

Kemikaliekontroll i EU och på internationell nivå 
Nästan all kemikalielagstiftning är densamma i hela EU. Vårt huvudsakliga arbete med att 
utveckla lagar och regler på kemikalieområdet sker inom EU-samarbetet.  

Även tolkning och tillämpning av lagstiftningen sker ofta inom ramen för samverkan vilket 
bidrar till en enhetlig och rättssäker tillsyn av regelverket. 

Produktionen av kemikalier sker emellertid i hela världen och farliga ämnen sprids över 
nationsgränserna. Kemikalieinspektionen arbetar därför för att förbättra kemikaliekontrollen 
på global nivå. Vi bistår regeringen i arbetet med att utveckla internationella konventioner och 
med den globala kemikaliestrategin. Vi genomför också internationella utbildningsprogram 
för att bidra till en bättre kemikaliekontroll. 

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Agenda 2030 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Kemikalieinspektionen 
samordnar uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Detta mål innebär att spridningen av farliga kemiska ämnen i miljön ska förebyggas 
och minskas. Syftet är att skydda den biologiska mångfalden och människor, djur samt miljö. 
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Arbetet för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bidrar både direkt och indirekt till FN:s 
globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Giftfri miljö 
kopplar direkt till åtta av de sjutton globala hållbarhetsmålen. 
Figur 1. Kemikalieinspektionen arbetar förebyggande för att minska riskerna för att människor och 
miljö skadas av kemikalier. Genom tillämpning och utveckling av lagstiftningens olika delar verkar vi 
för att nå miljömålen. 
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Utveckling av myndigheten 
Kemikalieinspektionens utvecklingsarbete utgår från en myndighetsgemensam strategisk 
målbild med fokus på viktiga utvecklingsområden för myndigheten. 

Figur 2. Kemikalieinspektionens strategiska mål 

 

Vi är en arbetsgivare i toppklass 
Under året har vi fortsatt vårt arbete med utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet på 
myndigheten. Vi har haft chefsdagar med fokus på förändringsledning och förtroendefullt 
samarbete och chefsfrukostar som ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte inom det 
kommunikativa ledarskapet. Alla medarbetare har genomgått en individuell e-utbildning i 
medarbetarskap och deltagit i workshoppar med sin enhet i vad det innebär att vara 
medarbetare på Kemikalieinspektionen. 

Vi deltar i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) för att utvärdera vårt arbete. 
2018 hamnade vi på nionde plats i denna ranking som är baserad på 2017 års nyckeltal från 
drygt 200 organisationer och cirka 600 000 medarbetare. AVI är en sammanslagning av nio 
uppmätta nyckeltal. Områden där vi särskilt utmärkte oss positivt jämfört med andra 
organisationer i mätningen var andel tillsvidareanställningar, medianlön, lika 
karriärmöjligheter för män och kvinnor samt ett lågt övertidsuttag. 
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Vi är effektiva i 
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intressenterna 

• ständigt förbättra 
våra arbetssätt  

• utveckla behovs-
anpassade 
stödsystem och 
tjänster 
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Vi är effektiva i arbetet för en Giftfri miljö 
Inom ramen för EU-arbetet har vi identifierat och lämnat in förslag på tre särskilt farliga 
ämnen till kandidatförteckningen inom Reach-förordningen och sex förslag till ämnen som 
bör klassificeras som cancerframkallande, arvsmassepåverkande, eller reproduktionsstörande 
och därmed bör få en harmoniserad klassificering inom EU. Vi har också utvärderat tre aktiva 
substanser inom EU:s biocidförordning respektive växtskyddsmedelsförordningen. Vi bidrar 
genom dessa underlag och förslag till att skapa förutsättningar för en säker 
kemikaliehantering samt till Sveriges del av arbetet inom EU-samarbetet om kemikalier. 

Inom regeringsuppdraget för kartläggning av farliga kemiska ämnen i produkter och varor, 
som ännu inte är reglerade har vi publicerat rapporter med fokus på materialkartläggning, 
intimhygienprodukter, miljömärkningssystem och plastpartiklar i kemiska produkter. Ökad 
kunskap om förekomst av farliga ämnen är en förutsättning för ett effektivt arbete med 
riskminskande åtgärder. Viktiga sådana är till exempel substitution av farliga ämnen och 
innovation, för att åstadkomma förutsättningar för en säker användning av kemikalier och en 
cirkulär ekonomi. 

Vi arrangerade det andra mötet i FN:s process för att ta fram ny global målstruktur för 
kemikalier från 2020 och framåt. Ökad global handel och förändrade produktionsmönster i 
världen gör att en global strategi är central för att hantera problem som inte kan lösas av varje 
land för sig. Klyftorna mellan världens länder avseende nivån på kemikaliekontrollen måste 
också minska. 

Vi är professionella och moderna i vårt 
genomförande 
Vi har fortsatt vårt effektiviseringsarbete inom tillståndsprövningen. Genom tydlig 
produktionsstyrning och arbete i självständiga team har vi under 2018 uppnått målet att alla 
tillståndsärenden slutförs enligt gällande tidsfrister. Undersökningar visar att andelen sökande 
företag som har mottagit beslut och som är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande har 
ökat från 79 procent 2017 till 94 procent 2018. 

Vi har påbörjat ett systematiskt effektiviseringsarbete för den del av verksamheten som 
arbetar med utveckling av lagstiftning och andra styrmedel. Under 2018 har alla medarbetare 
gått en utbildning i metodiken för systematisk problemlösning och avvikelsedrivet 
förbättringsarbete och ett projekt för att effektivisera våra arbetssätt i EU-arbetet pågår. 

Vi har förbättrat och förenklat myndighetens statistikproduktion, genom ny teknisk 
infrastruktur och ett nytt statistikverktyg. Vi har därmed ökat möjligheten att erbjuda 
statistikrelaterad information snabbare och i ett mer läsvänligt format. 

Riksrevisionens rapport Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn 
(RiR 2018:31) pekar på att de största framgångsfaktorerna för en god och ändamålsenlig 
tillsynsvägledning är tydlig ansvarsfördelning, hög servicenivå samt snabb och konkret hjälp 
att tolka lagar och förordningar. Detta tycker Riksrevisionen stämmer in på 
Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning. Rapporten visar till exempel att 
Kemikalieinspektionen har kortast svarstid, när det gäller att svara på frågor från kommunala 
inspektörer, av de fyra myndigheter som ingår i undersökningen. Våra nationella 
tillsynsprojekt, där kommuner deltar i samordnad tillsyn inom ett område, lyfts också fram 
som ett viktigt inslag i vägledningen. 
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Kemikalieinspektionens ledningssystem 
Kemikalieinspektionens ledningssystem är certifierat enligt ISO-standarder för miljö och 
kvalitet. 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 är en samlad plats för våra styrande dokument. 

Ledningssystemet för miljö och kvalitet har under året reviderats av externa revisorer. 
Kemikalieinspektionen är certifierad mot standarderna ISO 9001 och ISO 14001. 
Myndigheten har under 2018 sett över samtliga styrande dokument. En reviderad kvalitets- 
och miljöpolicy har beslutats i början av året med ett utvecklat avsnitt om kvalitetsbegreppet 
och definitioner. Kemikalieinspektionen har arbetat med att se till att myndigheten uppfyller 
kraven för den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som trätt i kraft under 2018. 
Arbete med informationssäkerhet har fortsatt genom att vidta vissa åtgärder i enlighet med det 
arbetet som gjorts med klassificering av myndighetens informationstillgångar.  
Under 2018 har en reviderad policy och en handlingsplan för myndighetens strategiska arbete 
med upphandling tagits fram som kopplar till regeringens nationella strategi. Arbetet med att 
utveckla upphandlingsverktyget TendSign har fortsatt. 

Vårt antikorruptionsarbete 
Den rutin i myndighetens ledningssystem som reglerar frågor om oegentligheter har setts över 
under 2018. Med rutinen som grund har varje avdelning och sekretariat genomfört en årlig 
riskanalys som sedan sammanställts på myndighetsnivå. Kemikalieinspektionen har en 
representant i myndighetsnätverket mot korruption som leds av Statskontoret på uppdrag av 
regeringen. 

Genom arbetet med den årliga riskanalysen och ett kontinuerligt förebyggande arbete mot 
korruption bedömer vi att risken för korruption minskat ytterligare från en redan låg nivå. 

Vår krisberedskap och vårt säkerhetsarbete 
Vi har under året fortsatt att medverka i kommunikatörsnätverket Kemikalieolyckor och 
oljespill som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I nätverket 
ingår åtta myndigheter som samarbetar för att skapa förutsättningar för samordnad 
kommunikation i händelse av till exempel en allvarlig kemikalieolycka. Inom ramen för 
nätverketsarbetet har vi under året bland annat diskuterat hur myndigheter kan identifiera och 
möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten. Vi har också via 
nätverket tagit del av andra myndigheters erfarenheter av att arbeta med kriskommunikation i 
samband med skogsbränderna i Sverige sommaren 2018. 

Vi har under året genomfört ett utbildningsprogram om IT-säkerhet för alla medarbetare. Den 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) genomförde i november 2018 en kontroll av 
Kemikalieinspektionens medarbetares kunskap om Echas säkerhetskrav. Vi har under året 
moderniserat vårt larmsystem som ett led i tillträdesskyddet samt utökat skalskyddet. Vi 
deltog under våren 2018 i en försöksutbildning vid MSB för säkerhetsstöd till statliga 
myndigheter. Kursen innehöll moment om säkerhetsanalys och säkerhetsbedömning, 
positionering samt gemensam tjänsteman i beredskap. MSB avser att permanenta kursen där 
statliga myndigheter kan välja de delar som myndigheten har behov av. 
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Vårt interna miljöarbete 
Myndighetens interna miljöarbete syftar till att myndigheten ska bidra till att en positiv 
utveckling för miljön även inom vårt löpande förvaltningsarbete. Målen handlar om minskad 
energianvändning, minskat osorterat hushållsavfall och minskat antal resor och i stället öka 
antalet digitala möten. 

Kemikalieinspektionen har haft som mål att minska elförbrukningen 2018 jämfört med 2017. 
Elförbrukningen 2018 har dock inte gått att utläsa på grund av problem med elmätare. 
Myndigheten sorterar matavfall i särskild fraktion för att lämna till energiåtervinning. 
Mängden osorterat hushållsavfall ökade med 18 procent och därmed uppfylldes inte målet. 
Ökningen beror bland annat på att byte av städfirma har påverkat hur det osorterade avfallet 
räknas. Antalet digitala möten har ökat med 230 procent 2018 jämfört med 2017. Vi har ökat 
antalet genom aktiv information om hur verktygen för digitala möten ska användas, en ökad 
kompetens och en ökad efterfrågan hos våra medarbetare samt hos dem som vi har möten 
med. Andelen miljökrav i våra upphandlingar har ökat med 15 procent och därmed uppfyllde 
myndigheten målet, genom att sprida kunskapen om att ställa miljökrav i upphandlingar. 

Under 2018 har myndigheten även genomfört en integrerad miljö- och hållbarhetsutredning 
som kartlägger vilka delar av vår verksamhet som påverkar samhället mest ur sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. 
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Ordlista 
Term Förklaring 

3 R 3 R står för de engelskans replace, reduce och refine och är åtgärder som syftar till att 
ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. 

Agenda 2030 FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att år 2030 uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. 

Allmänkemikalier Kemikalier definieras som ”allmänkemikalier” i Tullverkets tullnummerlista. Det kan 
vara kemikalier som ingår i bekämpningsmedel eller andra kemikalier. 

AVI Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex 

Berört medlemsland Då vi är beroende av ett annat EU-lands prövning av en ansökan om 
produktgodkännande för ett bekämpningsmedel. 

Bioackumulerande 
ämnen 

Ämnen som lagras i levande organismer/vävnader. 

Biocidprodukt/biocid 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. 

ChemSec The International Chemical Secretariat 

CMR-ämnen Cancerframkallande, mutagena (genotoxiska) och reproduktionstoxiska ämnen. 

CLEEN Chemicals Legislation European Enforcement Network 

CLP-förordningen EU-förordning som reglerar klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar (Classification, Labelling and Packaging). 

DEHP Ett mjukgörande ämne, så kallad ftalat. Används för att göra plast mjukare. En ftalat 
är en ester av en ftalsyra. DEHP är en förkortning av Di(2-hexyletyl)ftalat. 

Diflufenikan Ett ämne som används för bekämpning av ogräs i växtskyddsmedel. 

Direktiv En rättsakt som sätter upp vilka mål medlemsländerna i EU ska uppnå. EU-direktiv 
behöver införlivas i svensk lagstiftning. 

Dispens I särskilda fall kan Kemikalieinspektionen och andra kemikaliemyndigheter i EU bevilja 
tidsbegränsade undantag från kravet på godkännande för växtskyddsmedel och 
biocidprodukter. Dispensmöjligheten får användas i särskilda fall, dels för 
nödsituationer, dels för forskning och utveckling. Dispenser kan också ges för viss 
hantering av ett antal förbjudna allmänkemikalier. 

Echa Europeiska kemikaliemyndigheten, European Chemicals Agency. 

Efsa Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, European Food Safety Authority. 

Efta Europeiska frihandelssammanslutningen, European Free Trade Association.  

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Förenklat förfarande för 
en biocidprodukt 

Det förenklade förfarandet för produktgodkännande av biocidprodukter innebär att en 
produkt utvärderas enligt andra, enklare kriterier. 

Förordning En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet. 

GDPR EU:s dataskyddsförordning, The General Data Protection Regulation. Har till syfte att 
skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. 

GHS Globally Harmonized system of Classification and Labelling 

Glyfosat Ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som främst används för ogräsbekämpning. 

Grön flagg Håll Sverige Rents program för lärare och pedagoger om hållbarhetsfrågor. 

Harmoniserad 
klassificering 

En klassificering av ett ämne som ansvariga myndigheter inom EU har beslutat. 
Leverantörer av ämnet måste använda den bestämda klassificeringen för ämnet. 
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Ämnen som har en harmoniserad klassificering är främst cancerframkallande, 
mutagena, reproduktionstoxiska eller luftvägssensibiliserande ämnen. 

Högfluorerade ämnen Samlingsbegrepp som innefattar både perfluorerade och polyfluorerade ämnen. 
Ämnena förekommer inte naturligt i miljön. De har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- 
och smutsavvisande ytor, och är extremt långlivade. Exempel på högfluorerade 
ämnen är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). 

ICSMS Information and Communication System on Market Surveillance 

Industrikemikalie Kemisk produkt som används industriellt, det vill säga en råvara eller insatskemikalie. 
En industrikemikalie kan omförpackad i mindre förpackning utgöra en 
konsumentprodukt, till exempel aceton i nagellackborttagningsmedel. 

ISO Internationella standardiseringsorganisationen 

IVL Svenska miljöinstitutet 

Kandidatförteckningen En lista över särskilt farliga ämnen. Listan är en del av Reach-förordningen och vissa 
lagkrav gäller för ämnen på listan. Ämnena är kandidater för att hamna på bilaga XIV i 
förordningen, vilket innebär att det kommer att krävas ett tillstånd för att få använda 
dem. 

KemI-stat Verktyg för att sammanställa statistiska uppgifter som bygger på data i det svenska 
produktregistret och i bekämpningsmedelsregistret. 

KIFS Kemikalieinspektionens föreskrifter 

Likadan biocidprodukt En ansökan om en likadan biocidprodukt baseras på en produktutvärdering för en 
redan godkänd produkt, så kallad referensprodukt. Produktgodkännandet resulterar i 
ett eget registreringsnummer. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

PBT Persistent (långlivad), bioackumulerande (lagras i kroppsvävnad) och toxisk (giftig). 

Persistent Långlivad, bryts ned långsamt eller inte alls. 

PFAS Ett samlingsnamn för per- och polyfluorerade ämnen, även kallade högfluorerade 
ämnen. 

PFHxS Perfluorohexansulfonsyra (ett högfluorerat ämne). 

PFOA Perfluoroktansyra (ett högfluorerat ämne). 

PIC Prior Informed Consent. Innebär att export av skadliga bekämpningsmedel och 
kemikalier inte är tillåten om inte mottagarlandet accepterar en sådan import. 

POPs Långlivade organiska föroreningar, Persistent Organic Pollutants. 

POPs-förordningen EU-förordning som reglerar användningen av POPs-ämnen. 

POPFREE Ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova för att stimulera utvecklingen av fluorfria 
alternativ till PFAS. 

PPP Plant Protection Product, växtskyddsmedel. 

PRIO Prioriteringsguiden, ett webbaserat verktyg på Kemikalieinspektionens webbplats för 
den som vill arbeta förebyggande för att minska riskerna med kemikalier. 

RAC Risk Assessment Committee, riskbedömningskommittén. 

Rapex Ett system som EU-länderna använder för att informera varandra om farliga 
konsumentprodukter som finns på marknaden, Rapid Alert System for non food 
consumer products. 

Reach-förordningen EU:s kemikalieförordning, Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier). 

Reproduktionstoxisk Skadlig för fortplantningsförmågan, reproduktionsstörande. 

RISE Research Institutes of Sweden 
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RMOA Riskhanteringsanalyser av särskilt farliga ämnen, Risk Management Option Analysis. 

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 
equipment (begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning). 

SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management (den globala 
kemikaliestrategin). 

SamTox Samordningsgrupp för kemikaliesäkerhet där Kemikalieinspektionen är övergripande 
ansvarig och sammankallande part. 

SEAC Committee for Socio-Economic Analysis of the European Chemicals Agency 
(kommittén för samhällsekonomisk analys). 

SERP Svenska rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel 
och biocidprodukter i EU. 

Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, statlig myndighet. 

SVHC-ämnen Särskilt farliga ämnen, Substances of Very High Concern. 

SweNanoSafe Den nationella plattformen för nanosäkerhet vid forskningscentrumet Swetox. 

Swetox Svenskt akademiskt forskningscentrum som är till för att se hur det går att möta 
samhällets behov av säkra kemikalier och kombinera det med en giftfri miljö. 

Särskilt farliga ämnen Ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och 
på miljön. 

Tillsyns- och 
föreskriftsrådet 

Rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheterna i frågor som rör 
tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken, EU-förordningar och EU-direktiv inom 
miljöbalkens område. 

Toxikologiska rådet Expertorgan för samråd mellan statliga myndigheter när det gäller frågor om kemiska 
ämnen som kan skada människors hälsa eller miljön. 

Toxisk Giftig 

UNEP United Nations Environment Programme, FN:s miljöprogram. 

UPMA Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (gäller 
bekämpningsmedel). 

Utvärderande land Det EU-land som ansvarar för att göra prövningen av ett produktgodkännande för 
bekämpningsmedel. 

Villkorsändring Villkorsändring av ett bekämpningsmedel kan till exempel innebära ändring av 
produktens användningsvillkor, sammansättning, förpackningsvillkor, 
tillverkningsställe, innehavare eller produktnamn. 

Vinnova Sveriges innovationsmyndighet 

vPvB Mycket persistent och mycket bioackumulerande. 

Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel som används för att skydda växter och växtprodukter inom jord-, 
skogs- och trädgårdsbruk. Det kan användas mot svampangrepp, skadedjur eller 
konkurrerande växter. 

Växtskyddsrådet Expertorgan med under ledning av Jordbruksverket med uppdrag att verka för ett 
hållbart växtskyddsarbete samt att svensk växtodling ska kunna hävda sig i den 
internationella konkurrensen. Rådets arbete ska bidra till att skapa god tillgång till 
växtskyddsmetoder som effektivt kan hantera de växtskadegörare som inverkar på 
odlingen och minimerar riskerna och konsekvenserna för människors hälsa och miljö. 

Ömsesidigt erkännande Innebär att ett EU-land utvärderar en ansökan och beslutar om ett 
produktgodkännande av ett bekämpningsmedel vilket sedan kan ligga till grund för 
beslut om godkännande i andra EU-länder. 
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Resultatredovisning 
Kemikalieinspektionens resultatredovisning 2018 är indelad i fyra huvudavsnitt: Utveckla 
lagstiftning och andra styrmedel, Tillståndspröva och annan regeltillämpning, Utöva tillsyn 
och ta fram kemikaliestatistik samt Information och stöd till företag och allmänheten. I 
resultatredovisningen listar vi även redovisade regeringsuppdrag, åtgärder inom 
Miljömålsrådet och ämnen vi arbetat med i EU. Sist i resultatredovisningen finns en översikt 
över Kemikalieinspektionens kostnader och intäkter, fördelat på de fyra huvudavsnitten. 

Vi har gråmarkerat stycken i löptexten där vi redovisar enligt återrapporteringskrav i 
regleringsbrevet. 

I varje huvudavsnitt har vi valt ett antal prestationer som vi bedömer är relevanta för vår 
redovisning. Samtliga kostnader i prestationstabellerna är totala kostnader och anges i 
tusentals kronor. 

Utveckla lagstiftning och andra styrmedel 
Kemikalieinspektionen utvecklar regler och andra styrmedel i syfte att minska riskerna för att 
människor och miljö skadas av kemikalier. Vi arbetar såväl nationellt, inom EU som 
internationellt. Vi ansvarar också för internationellt utvecklingssamarbete samt för nationellt 
miljömålsarbete. Vi har ett särskilt ansvar att följa upp och utvärdera det nationella 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

Vårt nationella arbete 
Kemikalieinspektionens nationella arbete handlar framför allt om att utveckla lagstiftning och 
andra styrmedel till exempel information och ekonomiska styrmedel. 

Vi arbetar med regeringsuppdrag och remisser, samt följer upp miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Vi arbetar också för att öka samverkan mellan myndigheter när det gäller forskning och 
omvärldsbevakning på kemikalieområdet. 

Handlingsplan för en giftfri vardag 
Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen haft i uppdrag av regeringen att genomföra en 
handlingsplan för en giftfri vardag. Det senaste uppdraget slutredovisades 2017. Regeringen 
har förnyat uppdraget ytterligare från 2018 till 2020. I detta avsnitt sammanställer vi exempel 
på det arbete som utförts under 2018. Vissa resultat redovisas mer utförligt i andra delar av 
årsredovisningen. 

Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag ökade 2018 främst avseende 
arbetet med substitution av farliga ämnen. De ökade kostnaderna för detta arbete med 
substitution uppgick under 2018 till 12,6 mnkr varav 1,6 mnkr har gått till 
Kemikalieinspektionens eget arbete och resterande del utgör bidrag till Substitutionscentrum 
och ChemSec. Under året har internationellt arbete också ökat. Det har innefattat framför allt 
arbete med globala mål efter 2020 och ett framtida internationellt ramverk inom 
kemikalieområdet. 

Tabell 1 visar att kostnader för arbetet med prioriterade områden inom EU har ökat. Det gäller 
exempelvis arbetet inom EU med gränsytor mellan regelverken om kemikalier, produkter och 
avfall, arbete med hormonstörande ämnen, arbete med plast och varor, leksaksdirektivet och 
nanomaterial. Tabellen visar också att kostnader för arbetet med det egna nationella förslag 
under året har minskat jämfört med tidigare år. 
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Tabell 1. Totala kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag 2016–2018 
(kostnad tkr) 

Prestation Kostnad 2018 Kostnad 2017 Kostnad 2016 

1. Nationella begränsningar 2 788 4 378 3 467 

2. Strategi för högfluorerade ämnen 1 000 949 4 125 

3. Ökade informationsinsatser 3 504 4 313 5 086 

4. Prioriterade områden i EU 7 854 5 362 2 967 

5. Förslag på reglering av ämnen i EU 6 593 4 129 5 272 

6. Internationellt arbete 5 993 2 393 1 515 

7. Tillsyn varor 5 774 5 058 4 936 

8. Andra styrmedel än lagstiftning 1 105 147 790 

Bidrag till SWETOX (Swedish Toxicology 
Sciences Research Center) 

6 945 7 000 4 500 

9. Giftfria och resurssnåla kretslopp 22 169 735 

Bidrag till Naturvårdsverket 2 000 2 000 2 000 

10. Kartläggning av farliga ämnen* 6 639 6 231 - 

11. Substitutionsarbete** 1 601 - - 

Bidrag till Substitutionscentrum och 
ChemSec* 

11 000 5 000 - 

12. Samordning 230 1 985 1 858 

Summa 63 047 49 114*** 37 252 

* Nytt uppdrag 2017 därmed inget resultat 2016. 
** Nytt uppdrag 2018 därmed inget resultat 2017 och 2016. 
*** Kostnaden för 2017 har korrigerats då bidraget till Substitutionscentrum inte räknades med i denna tabell föregående år. 

Nationella begränsningar  
Kemikalieinspektionen har kartlagt mikroplaster och tagit fram ett författningsförslag för en 
utvidgad nationell begränsning för mikroplast i kosmetiska produkter. I nuläget bedömer vi 
att arbetet med att begränsa mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter i första hand bör 
ske på EU-nivå. 

Strategi för högfluorerade ämnen 
Högfluorerade ämnen är en grupp ämnen som är mycket stabila och bryts ned långsamt. Inom 
det nationella myndighetsnätverket för högfluorerade ämnen har vi under 2018 sammanställt 
myndigheternas gränsvärden för dessa ämnen och gränsvärdenas juridiska status. 
Sammanställningen publiceras på respektive myndighets webbplats och är ett hjälpmedel i 
tillsynen på regional och lokal nivå exempelvis vid tillsyn av halter i dricksvatten. 

För att öka kunskapen om vilka kemiska produkter som innehåller högfluorerade ämnen har 
Kemikalieinspektionen beslutat införa ett krav på att företagen som lämnar information till det 
svenska produktregistret även ska anmäla förekomst av högfluorerade ämnen till 
produktregistret. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att 
uppgifter om högfluorerade ämnen ska rapporteras till det svenska produktregistret för första 
gången i februari 2020. 

Arbetet med högfluorerade ämnen går framåt och andra länder är intresserade av att ta del av 
det svenska arbetet och Sveriges erfarenheter av samverkan, kartläggning, miljöövervakning 
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och åtgärder, till exempel gränsvärden i dricksvatten och förslag om förbud mot användning i 
brandskum. 

Ökade informationsinsatser 

Kommunnätverket för en giftfri vardag 
Kemikalieinspektionen har sedan 2017 arrangerat en serie seminarier för kommuner 
tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och landets länsstyrelser. Seminarierna har 
fokuserat på kemikaliesmart upphandling och har gett miljö- och upphandlingsansvariga i 
kommunerna en möjlighet att utbyta erfarenheter och att lära sig mer om hur man ställer 
kemikaliekrav i upphandlingar.  

Under 2018 har seminariedagar arrangerats på fem platser: Örebro, Visby, Jönköping, Växjö 
och Stockholm. Myndigheten har nått och utbildat cirka 800 nyckelpersoner på kommunal 
och regional nivå i 20 av Sveriges 21 län i frågor som rör miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och 
i att ställa kemikaliekrav i upphandlingar. 

Samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent 
Kemikalieinspektionen har fortsatt samarbetet med stiftelsen Håll Sverige Rent. Målet med 
samarbetet är att öka kunskapen om kemikalier i vardagen hos barn, ungdomar och pedagoger 
i förskolor och skolor.  

Under 2018 har vi inom ramen för samarbetet tagit fram fyra filmer som kan delas via sociala 
medier för att öka medvetenheten om kemikalier i vardagen. Vi har också utvecklat nytt 
undervisningsmaterial till gymnasieskolan och delar av materialet avsett för förskolan, har 
översatts till fler språk.  

Under 2018 har vi marknadsfört materialet genom att samarbeta med olika pedagogsajter, 
med nätverket Grön Flagg och med inlägg på Håll Sverige Rents Facebook-sida som har över 
10 000 följare. Arbetet med materialet ute på olika förskolor har också bidragit till en ökad 
samsyn bland pedagogerna som också medfört att det finns en ny gemensam standard som 
gäller vid nyinköp. 

Kemikalieinspektionen bedömer att arbetet med att ta fram undervisningsmaterial till skolor 
och förskolor ger effekt både på kort och lång sikt. När frågor om kemikalier inkluderas i 
undervisningen ökar medvetenheten hos barn och unga. På sikt kommer de kunskaperna att 
vara en utgångspunkt för ungdomarna att göra aktiva val som konsumenter. Håll Sverige Rent 
producerar materialet som finansieras och granskas av Kemikalieinspektionen. 

Figur 3. Effektkedja av kemikalieinformation och utbildning för förskola och skola. 

 

Myndigheten har även på andra sätt fortsatt med information och stöd till företag om 
kemikalielagstiftning och till allmänheten om en kemikaliesmart vardag. Detta redovisas 
under avsnitt Information och stöd till företag och allmänheten (sid. 76). 
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Prioriterade områden i EU 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen prioriterat skyddet av barn och unga och arbetat med 
ämnen som påverkar arvsmassan, är cancerframkallande, reproduktions- och/eller 
hormonstörande, luftvägs- eller hudallergena eller har så kallade PBT-egenskaper, det vill 
säga att de är persistenta, bioackumulerande och toxiska. Detta redovisas i avsnittet 
Policyutveckling inom EU (sid. 22). 

Hållbar plastanvändning 
Kemikalieinspektionen har levererat underlag om användning av avsiktligt tillsatta 
mikroplaster i färg, tryckfärg och lack till EU:s kemikaliemyndighet Echa. Underlaget ingår i 
Echas förslag om att begränsa användningen av avsiktligt tillsatta mikroplaster i varor och 
produkter på EU:s marknad. 

Förslag på reglering av ämnen i EU 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen skickat in en ämnesutvärdering, två 
klassificeringsförslag, tre förslag till identifiering av särskilt farliga ämnen och fyra 
riskhanteringsanalyser till EU. Detta redovisas närmare i avsnitt Reglering av hälso- och 
miljöfarliga ämnen inom Reach- och CLP-förordningarna (sid. 26). 

Internationellt arbete 
Under 2018 har fokus bland annat varit Sveriges arrangemang av ett FN-möte inom ramen för 
den globala kemikaliestrategin (SAICM) som syftar till att kemikalier ska produceras och 
användas på ett sätt som minimerar påverkan på hälsa och miljö. Det internationella arbetet 
inom handlingsplanen redovisas i avsnittet Vårt arbete med internationella överenskommelser 
och konventioner (sid. 35).  

Tillsyn av varor 
En stor del av varutillsynen sker inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag. Under 
2018 har Kemikalieinspektionen bland annat genomfört ett samverkansprojekt om 
informationsplikten i Reach-förordningen samt prioriterat granskning av näthandel, 
hemelektronik och mjuka barnleksaker. Detta redovisas under avsnitt Vår tillsyn av varor 
(sid. 69). 

Andra styrmedel än lagstiftning 

Textildialog 
Under året har Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket fortsatt sin gemensamma dialog 
med textilbranschen. Vid två tillfällen har myndigheterna bjudit in branschen till dialog i syfte 
att bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från textilier i materialets hela livscykel. 
Övergripande fokuserar dialogen på hållbarhetsfrågor och årets teman har varit textil och 
mikroplast samt konsumtion och användning av textil i en digital värld. Myndigheten har fått 
positivt gensvar från branschen som sett fördelar med att dialogen är ett gemensamt initiativ 
från flera myndigheter och att den erbjuder en neutral och trovärdig plattform för frågor som 
rör produktion och konsumtion av textil. 

Samarbete med den nationella plattformen för nanosäkerhet 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen samarbetat med den nationella plattformen för 
nanosäkerhet vid Swetox, SweNanoSafe, som under året utvecklat möjligheterna för 
kommunikation och samverkan mellan aktörer. De har också arbetat med att identifiera hinder 
och åtgärder för säker hantering av nanomaterial. På webbportalen swenanosafe.se som 
lanserades i mars 2018, presenteras aktuell forsknings- och myndighetsinformation 
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tillsammans med grundläggande information om lagar och vägledningar och kunskapsläget 
inom forskning.  

Giftfria och resurssnåla kretslopp 
Kemikalieinspektionen har under 2018 samarbetat med Naturvårdsverket för att minska 
exponeringen för farliga ämnen från återvunnet material. Bland annat har myndigheterna 
lämnat synpunkter till EU-kommissionen om reglerna för kemikalier, produkter och avfall.  

Kartläggning av farliga ämnen 
Kemikalieinspektionen har ett fyraårigt regeringsuppdrag att kartlägga farliga ämnen som 
finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s 
kemikalielagstiftning. Under 2018 har vi tagit fram och publicerat flera rapporter i de projekt 
som startades under 2017.  

Det gäller följande områden:  
Kartläggning av ämnen  
i gummi och silikon 

Cirka 3 000 ämnen är identifierade och cirka 800 av dessa är kartlagda 
utifrån funktion i materialen. 

Kartläggning av farliga  
ämnen i 
intimhygienprodukter 

Vi gjorde kemiska analyser på 62 misstänkt förekommande farliga ämnen. 
21 av dessa påträffades i låga halter. För de 18 vi kunnat riskbedöma 
konstaterar vi att risken för negativa hälsoeffekter från exponering för 
kemiska ämnen i intimhygienprodukter är låg. 

Kartläggning av kriterier  
för farliga ämnen i 
miljömärkningssystem 

Vi granskade 18 kravställare, 73 unika kriteriedokument och 2 193 
miljömärkningskriterier. Av dessa identifierade vi 494 miljömärkningskriterier 
för enskilda ämnen och 143 miljömärkningskriterier för ämnesgrupper som 
ännu inte är begränsade i lagstiftning. 

Kartläggning av polymer- 
partiklar i kosmetiska  
och kemiska produkter  
som är inrapporterade till 
Kemikalieinspektionens 
produktregister 
 

Av de 279 ämnen som vi prioriterade från produktregistret bedömde vi att 72 
är polymerpartiklar. 

I september 2018 lämnade vi en delredovisning till regeringen av resultat och erfarenheter 
hittills inom uppdraget samt en redogörelse för planeringen av kommande projekt. 

Substitutionsarbete 
Inom ramen för arbetet med att stödja utveckling och innovation för säkrare kemikalier, nya 
material och processer samt utfasning av hälso- och miljöfarliga ämnen har 
Kemikalieinspektionen under 2018 deltagit i ett nätverk av myndigheter och 
forskningsorganisationer som drivs av Vinnova för att stödja miljöinnovationer. 
Kemikalieinspektionen har också deltagit i samarbetet inom ramen för regeringens strategi för 
nyindustrialisering. Vi har under året deltagit i referensgruppen för ett forskningsprojekt som 
är finansierat av Vinnova i syfte att stimulera utvecklingen av fluorfria alternativ till PFAS 
inom olika användningsområden (POPFREE). 

Under 2018 har vi även bidragit inom andra former av substitutionsarbete. Vi har bland annat 
etablerat ett samarbete om substitution med nybildade Substitutionscentrum vid Research 
institutes of Sweden Holding Ab (RISE) och med Internationella kemikaliesekretariatet 
(ChemSec). Vi har påbörjat arbetet med att vidareutveckla Kemikalieinspektionens 
Prioriteringsguide (PRIO) med målet att ge företag och offentlig sektor ett skarpare verktyg 
att använda i sitt substitutionsarbete. Tanken är att utveckla ett nytt IT-verktyg som innehåller 
sökbar information om farliga kemikalier i material och varor. Under året har vi gjort en 
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behovsanalys med fokus på små och medelstora företag samt analyserat de publika IT-verktyg 
för substitution som i dag är tillgängliga i syfte att vidareutveckla Kemikalieinspektionens nya 
IT-verktyg för substitution. 

Redovisade regeringsuppdrag och besvarade remisser 
Kemikalieinspektionens arbete med regeringsuppdrag ska ge underlag till beslut om 
utvecklingen av framtida styrmedel för att förbättra kemikaliekontrollen, minska risken för 
människors hälsa och för miljön och på sikt bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. På samma sätt för vi in aspekter om kemikaliekontroll och kunskap om risker med 
kemikalier i våra remissvar. 

Figur 4. Effektkedja av vårt arbete med regeringsuppdrag och remisser. 

 

Tabell 2. Redovisade regeringsuppdrag och besvarade remisser 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Redovisade regeringsuppdrag 11 15 445 14 10 636 15 10 328 

Andra myndigheters 
regeringsuppdrag som 
Kemikalieinspektionen medverkat i* 

20 671 20 1 079 15  690 

Summa 31 16 115 34 11 715 30 11 018 

Besvarade remisser från 
Regeringskansliet 

33 1 895 38 - 38 - 

Remisser från andra myndigheter 91 876** 100 - 101 - 

Övriga remisser 32 -** 69 - 25 - 

Summa 156 2 771 207 3 602 164 3 262 

Total summa 187 18 887 241 15 317 194 14 280 

* Kemikalieinspektionens och andra myndigheters regeringsuppdrag listas i tabell 40 och 41. 
** Kostnaden motsvarar både remisser från andra myndigheter och övriga remisser. 

I tabell 2 återges antal och kostnad för redovisade regeringsuppdrag och besvarade remisser 
under perioden 2016–2018. Det totala antalet redovisade regeringsuppdrag som 
Kemikalieinspektionen var delaktig i var i princip detsamma 2018 som föregående år. För 
regeringsuppdrag direkt ställda till myndigheten så varierar karaktären och omfattningen av 
uppdragen och därför var kostnaden högre 2018, trots att antalet minskat något i antal jämfört 
med 2017. I tabell 40 ges en kort sammanfattning av alla de olika regeringsuppdrag som varit 
direkt ställda till Kemikalieinspektionen och som vi redovisat under 2018. Antalet besvarade 
remisser var lägre än 2017. 
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Vårt arbete i Miljömålsrådet 
Kemikalieinspektionen har sedan starten deltagit i Miljömålsrådets arbete för att nå Sveriges 
miljömål. Vi har under 2018 haft huvudansvar för tre samverkansåtgärder och deltagit i 14 
samverkansåtgärder som andra myndigheter haft huvudansvar för.  

Kemikalieinspektionen har bland annat huvudansvar för en samverkansåtgärd som syftar till 
att öka kunskapen om samhällsekonomiska konsekvenser och kostnader som kan kopplas till 
exponering för högfluorerade ämnen. Åtgärderna listas i tabell 42 och 43. 

Uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
Kemikalieinspektionen har under 2018 genomfört en årlig uppföljning och en fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga kemiska ämnen. 
Kemikalieinspektionens samlade bedömning är att det inte är möjligt att nå 
miljökvalitetsmålet till år 2020. Vår bedömning är också att begränsningsåtgärder är 
effektiva. Halterna i miljön av särskilt farliga ämnen minskar när ämnena förbjuds eller 
begränsas. 

Kemikalieinspektionen har identifierat tre prioriterade utvecklingsområden för att riksdagens 
miljökvalitetsmål Giftfri miljö ska kunna nås: 

• Ökad kunskap och information om ämnens egenskaper, exponering och användning. 
• Ämnen, material och varor är anpassade för giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
• Effektiv lagstiftning och tillsyn som säkerställer en hög skyddsnivå för hälsa och 

miljö. 

Handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens 
Kemikalieinspektionen har under 2018 medverkat inom ramen för regeringsuppdraget om det 
nationella arbetet mot antibiotikaresistens som leds av Folkhälsomyndigheten och 
Jordbruksverket. I den gemensamma tvärsektoriella handlingsplanen för 2018–2020 deltar 
Kemikalieinspektionen i aktiviteter som rör fem av totalt sju mål. Kemikalieinspektionen 
deltar också i beredningsgruppen, vars uppgift är att bereda frågor och lämna underlag till 
samverkansgruppen. Samverkansgruppen har under 2018 uppdaterat handlingsplanen och 
kommunikationsplanen samt anordnat seminariet Antibiotikaforum.  

Kemikalieinspektionen har tillsammans med andra miljömyndigheter medverkat i en 
arbetsgrupp om antibiotika och antibiotikaresistens. 

Arbetet inom SamTox och Toxikologiska rådet 
SamTox består av generaldirektörer från åtta myndigheter. Kemikalieinspektionens 
generaldirektör är sammankallande och ordförande för gruppen. Det övergripande syftet är att 
upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikaliehot i ett tidigt skede. 

Toxikologiska rådet består av ledamöter från myndigheter och akademi. Under 2018 
publicerade rådet sin första omvärldsanalys i en rapport där följande två problemområden 
lyftes fram: 

• Högfluorerade ämnen (PFAS) som ackumuleras i deponier och kan ge upphov till 
förorening av miljön. 

• Exponering för kadmium hos allmänheten, vilket kan betraktas som en känd men 
otillräckligt hanterad kemikalierisk. 

SamTox har tagit initiativ till att ta fram åtgärdsstrategier för dessa två problemområden. 
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Vårt föreskriftsarbete 
Större delen av lagstiftningen inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde finns antingen i 
EU-förordningar, som gäller direkt som svensk lag, eller i EU-direktiv, som måste 
genomföras i svensk rätt. Många EU-regler medför ändringar i svensk rätt, bland annat i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS). 

Under 2018 utfärdade Kemikalieinspektionen fem ändringsföreskrifter. Tre av dessa gäller 
KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Vi har upphävt kapitlet 
rörande gasapparater och gjort ändringar i regler som rör användning av dentalt amalgam. 
Vidare har vi infört nya regler om ansökningsavgifter för allmänkemikaliedispenser samt 
infört krav på rapportering av högfluorerade ämnen (PFAS) till Kemikalieinspektionens 
produktregister. Myndigheten har även gjort ändringar i föreskrifternas bilagor. Genom dessa 
har Kemikalieinspektionen, i enlighet med EU-rättsliga krav, fört in undantagsbestämmelser 
avseende innehåll av bly och kadmium i medicintekniska produkter och i övervaknings- och 
kontrollinstrument. 

En ändringsföreskrift gäller bilagan till KIFS 2017:8 om leksakers brännbarhet och kemiska 
egenskaper. Ändringarna innebär att vi, i enlighet med EU-rättsliga krav, justerat gränsvärden 
för bly och bisfenol A samt infört ett nytt gränsvärde för fenol. Genom ytterligare en 
ändringsföreskrift har vi uppdaterat bilaga 3 och 6 till KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. 

Tabell 3. Vårt föreskriftsarbete 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Utgivna föreskrifter 5 368 9 1 485 4 2 895 

Kostnaderna för KIFS-arbete för 2018 är lägre än för de två föregående åren. Den 
huvudsakliga förklaringen till detta är att arbetet har varit inriktat på ändringsföreskrifter av 
mindre omfattning. 

Vårt arbete i EU 
I detta avsnitt redovisas det arbete med policyfrågor och regelutveckling som har skett inom 
EU under 2018 och som Kemikalieinspektionen har bidragit till. 

Policyutveckling inom EU 
Kemikalieinspektionen deltar i EU-samarbetet för att genomföra och utveckla EU:s 
kemikalielagstiftning. Detta sker till stor del genom arbete i EU:s olika expertgrupper och 
kommittéer som bistår EU-kommissionen och EU:s kemikaliemyndighet Echa. Arbetet 
bedrivs också genom att EU:s medlemsländer utvärderar ämnen och tar fram förslag till olika 
riskhanteringsåtgärder för hälso- och miljöfarliga ämnen. Den fortsatta utvecklingen av EU:s 
olika kemikalieregler är grunden för en förebyggande kemikaliekontroll och därmed för 
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö och för en hållbar utveckling. 

Kemikalieinspektionen har under året tagit fram underlag till regeringen för svenska 
ståndpunkter och även deltagit i och röstat för Sveriges räkning vid möten i beslutande 
kommittéer inom ramen för flera EU-gemensamma kemikalieregelverk. För specifika 
produktregler, till exempel för leksaker och elektronik, har vi deltagit i expertgruppsmöten 
och lämnat synpunkter på förslag på regler. 



23 

I EU-arbetet under 2018 har vi även fortsättningsvis prioriterat skyddet av barn och unga samt 
fokuserat på ämnen som påverkar arvsmassan, är cancerframkallande, reproduktions- 
och/eller hormonstörande, luftvägs- eller hudallergena eller har så kallade PBT-egenskaper, 
det vill säga att de är persistenta, bioackumulerande och toxiska. I tabell 44 och 45 finns en 
översikt över de ämnen som Kemikalieinspektionen arbetat med under året inom Reach- och 
CLP-förordningarna samt inom biocid- och växtskyddsmedelsförordningarna. 

Figur 5. Effektkedja av utveckling av lagstiftning i EU. 

 

Kemikalieinspektionen verkar inom EU-samarbetet på olika sätt. Vi tar fram förslag på 
ämnesutvärderingar och riskminskande åtgärder, till exempel förslag till ämnen som EU bör 
föra upp på kandidatförteckningen för särskilt farliga ämnen i Reach-förordningen, förslag till 
harmoniserad klassificering och förslag till begränsningar av farliga ämnen. Inom ramen för 
växtskyddsmedels- och biocidförordningarna utvärderar vi verksamma ämnen och lämnar 
förslag om godkännande respektive icke godkännande på EU-nivå. 

När EU har tagit beslut och nya regler trätt ikraft på EU-nivå ska företag och myndigheter i 
alla medlemsstater genomföra och efterleva reglerna. Kemikalieinspektionen och andra 
tillsynsmyndigheter kontrollerar efterlevnaden i Sverige genom att bedriva prövning och 
tillsyn. 
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Figur 6. Kemikalieinspektionens deltagande i EU-arbetet. 

 
  



25 

EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi 
Kemikalieinspektionen har under 2018 svarat på EU-kommissionens offentliga samråd om 
gränsytorna mellan regelverken avseende kemikalier, produkter och avfall inom EU. I vårt 
svar betonade vi bland annat att information om kemiska ämnen i material och varor behöver 
finnas tillgänglig i hela leverantörskedjan, ända ut till avfallsledet. Det gäller särskilt hälso- 
och miljöfarliga ämnen. När det gäller begränsningar av farliga ämnen i material och varor 
betonade vi att det är viktigt att höga och likvärdiga krav ställs på såväl återvunnet som på 
nyproducerat material. 

Kemikalieinspektionen har under 2018 även svarat på ett offentligt samråd om den databas 
gällande särskilt farliga ämnen i varor som Echa ska upprätta enligt det nyligen reviderade 
avfallsdirektivet. 

EU-strategi för högfluorerade ämnen 
Vi har under 2018 tagit initiativ till att ta fram en strategi om högfluorerade ämnen inom EU. 
Inför diskussionen förankrade vi förslaget om att ta fram en strategi och vad den bör innehålla 
med ett antal medlemsstater. Strategin bör innefatta ett arbete för gruppvis bedömning av 
ämnesgruppen, att kunskapen om ämnena utvecklas, att ämnena övervakas i miljön samt att 
olika regulatoriska åtgärder vidtas. 

Kriterier och vägledning för hormonstörande ämnen 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen deltagit i diskussioner på EU-nivå om de 
vetenskapligt baserade kriterierna för fastställande av ämnens hormonstörande egenskaper. Vi 
deltog i Echas och den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsa) gemensamma 
arbete med att ta fram en vägledning för tillämpningen av kriterierna. Kriterierna började 
tillämpas för verksamma ämnen i samtliga medlemsstater under 2018 inom de EU-
gemensamma regelverken för biocider respektive växtskyddsmedel.  

I november 2018 publicerade EU-kommissionen ett meddelande som klargör hur de ska 
arbeta vidare med hormonstörande ämnen för att säkra skyddet för hälsa och miljö. 
Meddelandet föregicks av en plan för arbetet. Kemikalieinspektionen har lämnat kommentarer 
på planen och framhållit att det saknas en strategi och tidsatta åtgärder för att minska 
exponeringen för hormonstörande ämnen samt att viktiga områden saknas i planen, 
exempelvis effekter av den kombination av ämnen människor utsätts för. 

Vi har också under 2018 samarbetat med Danmark, Frankrike och Belgien kring bland annat 
identifiering av hormonstörande ämnen och bidragit till utveckling av arbetet med att ta fram 
testmetoder inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att 
kunna identifiera hormonstörande ämnen. 

Ökad kunskap om nanomaterial bland företag och allmänhet 
Nanomaterial skiljer sig från vanliga kemiska ämnen genom att de är ytterst små i storlek. Det 
innebär att de kan uppvisa nya och andra egenskaper. De speciella egenskaper som ett 
nanomaterial kan ha innebär också att de kan medföra risker för människors hälsa och för 
miljön genom att de kan tas upp, spridas och verka i kroppen och miljön på ett helt annat sätt 
än ämnena i sin normala storlek. 
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Figur 7. Effektkedja för krav på information om nanomaterial. 

 

Efter tio års aktivt arbete från Sveriges sida, inom ramen för handlingsplanen för giftfri 
vardag, röstade EU igenom det slutliga förslaget om informationskrav för nanomaterial i april 
2018. Beslutet väntas leda till bättre information om egenskaper och användning av 
nanomaterial vilket kan möjliggöra bättre riskbedömningar. I december 2018 publicerade EU-
kommissionen ändringarna av bilagorna i Reach-förordningen vilka kommer att börja gälla 
från 1 januari 2020. 

Reglering av hälso- och miljöfarliga ämnen inom Reach- och CLP-förordningarna 
Enligt kemikalielagstiftningen ska ämnen med farliga egenskaper regleras. Det kan göras 
genom klassificering och varningsmärkning i CLP-förordningen, vilket också möjliggör 
reglering av ämnen inom flera andra regelverk. 

Reglering av ämnen med farliga egenskaper kan också göras genom åtgärder inom Reach-
förordningen. Ämnena kan inom Reach identifieras som särskilt farliga ämnen och tas upp på 
kandidatförteckningen. Ämnena kan också bli tillståndspliktiga eller begränsas helt. 
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Figur 8. Så identifieras åtgärder i Reach- och CLP-förordningarna. 
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Tabell 4. Kemikalieinspektionens bidrag inom europeisk kemikalielagstiftning 2016–2018 (kostnad 
tkr) 

Kemikalieinspektionens initiativ 2018 2017 2016 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Klassificering enligt CLP-
förordningen* 

6 1 821 6 1 288 5 2 297 

Screening av ämnen inom 
Reacharbetet* 

16 343 17 484 28 1 671 

Riskhanteringsanalys (RMOA)* 4 302 9 579 2 1 843 

Genomförda ämnesutvärderingar* 1 131 1 330 2 918 

Identifiering av Särskilt farliga ämnen 
(SVHC) till kandidatlistan* 

3 341 4 562 2 938 

Begränsningsförslag* 0 0 1 2 418 0 0 

Summa 30 2 938 38 5 662 39 7 667 

Offentliga samråd/ tekniska arbetsgrupper 

Synpunkter på andra länders RMOA  3 (11) 28 9 (17) 66 6 (10) 7 

Synpunkter på andra länders 
ämnesutvärderingar  

4/0 (15)** 16 2 (24) 5 3 (35) 136 

Synpunkter på andra länders 
klassificeringsförslag 

8 (44) 191 14 (47) 146 23 (33) 232 

Synpunkter på andra länders SVHC-
förslag  

4 (11) 10 2 (7) 104 1 (10) 11 

Synpunkter på andra länders 
begränsningsförslag  

5 (7)*** 93 4 (5) 68 2 (2) 134 

Summa 24 (88) 338 31 (100) 389 35 (90) 519 

Kommittéer 

Avslutade rapportörskap för 
klassificeringsförslag i Echas 
riskbedömningskommitté (RAC) 

5 534 1 367 6 781 

Avslutade rapportörskap för 
tillståndsansökningar i RAC och 
Echas kommitté för 
samhällsekonomisk analys (SEAC) 

0 0 9 200 10 497 

Avslutade rapportörskap för 
begränsningsförslag i RAC och 
SEAC 

3 462 1 782 0 0 

Summa 8 996 11 1 349 16 1 278 

Total summa 62 4 272 80 7 400 90 9 464 

* Ingår som en del av handlingsplan för giftfri vardag. 
** 4/0 (15) innebär att 4 är granskade men inga kommentarer har lämnats på de totalt 15 utvärderingar som gjorts.  
*** 5(7) innebär att synpunkter på 5 av totalt 7 möjliga har lämnats. 

Kemikalieinspektionens bidrag 2018 inom europeisk kemikalielagstiftning skiljer sig inte 
mycket från tidigare år. Det finns stora variationer för kostnader mellan olika ämnen i vissa 
fall enskilda och väldokumenterade ämnen och i andra fall handlar det om mer komplicerade 
ämnen eller ämnesgrupper – ibland med bristfällig data. Antalet riskhanteringsanalyser är 
lägre i år jämfört med förra året vilket beror på att några av de analyser som gjordes 2017 till 
stor del förarbetats sedan tidigare. Den höga kostnaden för att granska andra länders SVHC-
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förslag förra året berodde på att ett ämne (bisfenol A) var extra komplicerat och uppe vid flera 
tillfällen för diskussioner i EU. Kostnader för ämnesutvärdering har minskat över tid. 
Anledningen till skillnaden mellan åren är att utvärderingarna skiljer sig åt i fråga om vilka 
farhågor om risk och vilka effektområden som legat till grund för utvärderingen. Kostnaden 
för att granska andra länders förslag till ämnesutvärdering ligger på samma nivå som tidigare 
år. När det gäller rapportörskap inom EU har vi inga avslutade rapportörskap för tillstånd 
under 2018. Vi har under året endast haft en representant i SEAC vilket har inneburit lägre 
kostnader och färre rapportörskap. 

Klassificering och märkning av ämnen 
Klassificering är information om ett kemiskt ämnes inneboende farliga egenskaper och 
bestämmer hur ämnet ska märkas och hanteras. Detta möjliggör också reglering av ämnet 
inom andra regelverk. Under 2018 har Kemikalieinspektionen skickat in sex förslag på 
harmoniserad klassificering till Echa. Vi har lämnat två förslag till klassificering för 
verksamma ämnen i biocider som båda bedöms ha negativa effekter på reproduktion. Ett av 
dessa ämnen bedöms dessutom vara skadlig för ögonen och frätande för huden. 

Kemikalieinspektionen har lämnat två förslag till klassificering för industrikemikalier. Det 
ena förslaget innebär att koncentrationsgränserna sänks för när märkning måste ske av en 
grupp ämnen som kan störa fortplantningsförmågan. I det andra förslaget föreslår vi att ämnet 
får en klassificering som skadligt för fortplantningen och nervsystemet. 

Vi har även granskat och kommenterat klassificeringsförslag som lämnats in av andra 
medlemsländer eller av företag. Förslagen som vi kommenterat har gällt klassificering av 
ämnen som är cancerframkallande, ger negativa effekter på fortplantningsförmågan eller har 
negativa effekter på miljön. 

Under året har Kemikalieinspektionens representanter i riskbedömningskommittén avslutat 
rapportörskapet för fem klassificeringsförslag som lämnats in av andra medlemsländer. 

Ämnesutvärdering 
För att minska riskerna för hälsa och miljö behövs mer kunskap om kemiska ämnens 
inneboende egenskaper och hur människor och miljö exponeras för dem. Vi har under året 
lämnat in en ämnesutvärdering och förslag till beslut för ett ämne som används som 
mjukgörare i plast. Ämnet är misstänkt hormonstörande och beslutet innebär att de företag 
som har registrerat ämnet hos Echa ska ta fram information för att öka kunskaperna om ämnet 
och för att medlemsstaterna ska kunna ta eventuella beslut om riskminskande åtgärder.  

Screening och riskhanteringsanalyser 
Echa och EU:s medlemsländer samarbetar med att granska registrerade ämnen för att 
identifiera ämnen med farliga egenskaper, så kallad manuell screening. Under 2018 har 
Kemikalieinspektionen, som förra året, fokuserat på grupper av ämnen för att göra 
screeningen så effektiv som möjligt. I de fall vi identifierar farliga egenskaper följer vi upp 
screeningen med en riskhanteringsanalys. 

Under året har Kemikalieinspektionen genomfört fyra riskhanteringsanalyser. I en 
riskhanteringsanalys identifierade vi ett ämne som särskilt farligt (SVHC) på grund av 
reproduktionsstörande egenskaper och vi bedömde att det fanns behov av att ta fram ett 
förslag till att ta upp det på kandidatförteckningen i Reach-förordningen, vilket har gjorts. En 
annan riskhanteringsanalys gällde ett hudsensibiliserande ämne. De två andra 
riskhanteringsanalyserna indikerade ämnen som är reproduktionsstörande.  
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Särskilt farliga ämnen till kandidatförteckningen och tillståndsprocessen inom Reach-
förordningen 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen utarbetat och lämnat in förslag på tre ämnen för att tas 
upp på Reach-förordningens kandidatförteckning för särskilt farliga ämnen. Alla tre ämnen är 
reproduktionsstörande.  

EU har under 2018 beslutat att dicyklohexylftalat (DCHP), som används som mjukgörare, ska 
föras upp på kandidatförteckningen som reproduktionsstörande och hormonstörande för 
människors hälsa. Det var ett förslag som Kemikalieinspektionen utarbetade och skickade in 
inom ramen för arbetet med giftfri vardag 2016. 

Vi har också granskat andra länders förslag på särskilt farliga ämnen och kommenterat på 
förslagen för ämnen som kan ge luftvägsallergi, är persistenta, bioackumulerande och toxiska 
(PBT) och mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). 

Kemikalieinspektionen har under 2018 arbetat för att få gehör i Reach-kommittén för den 
svenska tolkningen av när tillstånd för användning av särskilt farliga ämnen kan beviljas och 
inte. Vi har argumenterat för att tillståndsbeslut ska vara mer tillsynsbara och tillsammans 
med Arbetsmiljöverket tagit fram ett förslag för hur ett sådant tillsynsbart tillstånd skulle 
kunna se ut. Vårt arbete med att förbättra och utveckla formatet för de vetenskapliga 
kommittéernas yttranden om tillståndsansökningar för att göra yttrandena tydligare och mer 
ändamålsenliga bedöms ha gett resultat. Vi bedömer det nya formatet som mycket mer 
ändamålsenligt och det har redan börjat användas. 

Begränsning och gruppvisa bedömningar av ämnen inom Reach-förordningen 
Användningen av ämnen i samhället och därmed antalet registrerade ämnen på EU-
marknaden är stort. Echa har mätt upp antalet till cirka 21 000, som återfinns i deras databas. 
För att effektivisera arbetet med att identifiera och vidta åtgärder mot ämnen med farliga 
egenskaper har vi tillsammans med andra medlemsländer kommit fram till att arbeta med 
grupper av ämnen i olika processer inom Reach-lagstiftningen. 

Inom ramen för begränsningsarbetet har vi under året bistått Echas vetenskapliga kommittéer 
i deras utvärdering av vårt och Tysklands begränsningsförslag för ca 200 högfluorerade 
ämnen. Syftet är att förhindra tillförsel av dessa PBT/vPvB-ämnen till miljön. Användningen 
av ämnena har redan fasats ut inom EU. Det är dock osäkert om ämnena finns i importerade 
varor. Kemikalieinspektionens arbete har bidragit till att Echas kommittéer förordar en 
begränsning inom Reach-förordningen. 

Kemikalieinspektionen har gjort en inledande översiktlig granskning av några grupper av 
ämnen inom ramen för den EU-gemensamma screeningen. Syfte är att identifiera de ämnen 
som det behövs riskminskande åtgärder för. Exempel på ämnen som granskats är 
industrikemikalier som förekommer i vissa konsumentprodukter såsom vätmedel och 
bindemedel.  

Vi har under 2018 också deltagit i ett pilotprojekt som drivits av Echa, ett projekt som syftat 
till att utvärdera och hantera grupper av ämnen samt att testa nya former av samarbete mellan 
Echa, behöriga myndigheter i medlemsstaterna och industrin. Kemikalieinspektionen deltog i 
utvärderingen av två av fem ämnesgrupper, med egenskaper som misstänks kunna störa både 
fortplantning och arvsmassa och organiska tennföreningar på grund av deras misstänkta 
effekter på fortplantningsförmåga och immunsystemet. Projektet har avslutats och resulterat i 
att Echa föreslagit att ett liknande arbetssätt, det vill säga att samarbete på ett tidigt stadium 
mellan olika aktörer (företag, medlemsländer, Echa) bör tillämpas för att öka kvaliteten på 
registreringarna och för eventuell fortsatt riskhantering.  
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Inom ramen för arbetet med riskhanteringsanalyser har vi fortsatt vårt samarbete med 
Nederländerna och Frankrike för att gemensamt diskutera eventuella riskhanteringsåtgärder 
för en grupp av alkylfenolsulfider, som används i smörjmedel för att lösa upp utfällningar av 
metallsalter. Ämnena är strukturellt lika och har liknande användningsområden och kan med 
fördel hanteras tillsammans. 

Figur 9. Antal förslag och ämnesutvärderingar som EU:s medlemsländer har lämnat. 

 

Figur 9, över antalet lämnade förslag inom EU visar att Sverige är bland de mest aktiva 
länderna inom EU när det gäller att utarbeta egna förslag och göra ämnesutvärderingar. Detta 
har möjliggjorts genom regeringens satsningar sedan 2011 på att genomföra handlingsplanen 
för en giftfri vardag. 

Kemikalieinspektionen har bidragit till den samlade utvecklingen av klassificerings- och 
begränsningsarbetet inom EU genom att lämna ett stort antal förslag på åtgärder till Echa. 
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Farliga ämnen i textil 
Vid textiltillverkning används stora mängder kemikalier och textilindustrin räknas som en av 
de mest förorenande industrierna i världen. Tillverkningsämnen finns också till viss del kvar i 
de varor som når slutanvändaren. En del av ämnena kan vara särskilt farliga och till exempel 
störa fortplantningen, orsaka cancer eller skada arvsmassan. Barn bedöms vara särskilt utsatta. 

 
Figur 10. Beslut om förbud mot särskilt farliga ämnen i textil. 

 

EU-kommissionen har under 2018 beslutat att 33 ämnen och ämnesgrupper som kan orsaka 
cancer, skada arvsmassan eller störa fortplantningen ska begränsas i textil. Ämnena kommer 
att begränsas från november 2020 i kläder, skor och annan textil som kommer i kontakt med 
huden. Kemikalieinspektionen har under många år deltagit i och varit pådrivande i detta 
arbete och poängterat att begränsningen ska baseras på ämnenas farliga egenskaper. En 
ståndpunkt som även blev en central del av EU:s beslut. 

Arbetet med att reglera hälso- och miljöfarliga ämnen inom växtskyddsmedels- och 
biocidförordningarna 
Verksamma ämnen i bekämpningsmedel har egenskaper som innebär en potentiell risk för 
människors hälsa och för miljön. För att få användas på den europeiska marknaden måste 
dessa ämnen först utvärderas och godkännas på EU-nivå. 

Förbud mot neonikotinoider i EU 
Att antalet pollinerande insekter minskar är ett fenomen som på 2000-talet har fått stor global 
uppmärksamhet. Bekämpningsmedel misstänktes tidigt vara en av flera orsaker till 
fenomenet. 

Figur 11. Effektkedja om förbud mot ämnen som är farliga för pollinerande insekter (neonikotinoider) 
inom jordbruket. 

 

EU fattade under 2018 beslut om ett utökat förbud för tre så kallade neonikotinoider, ämnena 
klotianidin, imidakloprid och tiametoxam, så att dessa nu enbart får användas i permanenta 
växthus. Beslutet föregicks av diskussioner på EU-nivå och baserades på en uppdaterad 
riskbedömning från Efsa som identifierade risker för vilda bin (humlor och solitärbin) och 
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honungsbin vid all användning där tillräckligt underlag fanns för att genomföra en 
riskbedömning. 

Baserat på EU:s förbud 2018 har Kemikalieinspektionen återkallat 7 produktgodkännanden 
och ändrat i användningsområdet för ytterligare en produkt. 

För att värna pollinerande insekters fortsatta överlevnad har Sverige inom ramen för EU-
samarbetet under flera år stöttat EU-kommissionens förslag och beslut om förbud mot 
neonikotinoider. Det ledde bland annat till att Kemikalieinspektionen, 2014 valde att bistå EU 
med en expert som arbetade med frågorna på EU-kommissionen. 

Utveckling av lagstiftningen för bekämpningsmedel 
Kemikalieinspektionen har under 2018 föreslagit förbättringsåtgärder för att få en bättre 
kvalitet och en effektivare process för beslut om godkännande av verksamma ämnen i 
växtskyddsmedel. Förslaget resulterade i en praktisk vägledning som nu är presenterad för 
EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. Detta kommer att underlätta för 
efterföljande diskussioner och motverkar onödig fördröjning av beslutsprocessen. 

Det behövs högre krav på att verksamma ämnen och biocidprodukter är effektiva och fyller 
tänkt funktion. Echa har under 2018 för första gången valt att begränsa vissa 
användningsområden på grund av bristande effektivitet och beslutat att inte godkänna 
användningen av tre silverämnen som konserveringsmedel i biocidbehandlade varor. Detta är 
i enlighet med Kemikalieinspektionens förslag. 

Utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocider 
EU-ländernas uppdrag att utvärdera bekämpningsmedel är enligt biocid- och 
växtskyddsmedelsförordningarna, tilldelade i proportion till respektive lands tillgång på 
resurser och kompetens. Utvärderingen pågår som regel i tre år men kan ibland ta längre tid. 
Tabellen nedan anger antalet utvärderingar med förslag till beslut som Kemikalieinspektionen 
har skickat till Echa respektive Efsa under 2016–2018. 

Tabell 5. Kemikalieinspektionens arbete med reglering av bekämpningsmedel i EU (kostnad tkr) 

  2018 2017 2016 
Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Avslutade egna projekt  
Biocider 0 0 3 8 847 1 4 040 
Växtskydd* 3 5 756 1 500 7 29 895 
Summa 3 5 756 4 9 347 8 33 935 
Synpunkter lämnade på andra länders utvärderingar av bekämpningsmedel* 
Biocider 9 (19)** 212 5 (16) 278 5 (23) 450 
Växtskydd 19/11 (35)** 454 2 (138) 245 4 (109) 458 
Summa 28 666 7 523 9 908 
Total summa 31 6 422 11 9 870 17 34 843 

* I totalsumman för avslutade projekt inom SERP ingår även kostnader för klassificering av detta ämne som även redovisas separat under 
"klassificeringar enligt CLP-förordningen". 
**9 (19) innebär att vi granskat 9 av 19 biocider och 19/11 (35) innebär att vi granskat 19 av 35 och skickat kommentarer på 11 av dessa. 

Kostnaden för att kommentera andra länders förslag för verksamma ämnen i biocider är i nivå 
med föregående år. Kostnaden för utvärdering av tre växtskyddsmedel ligger inom ramen för 
avgifterna och är relativt låg beroende på att två av utvärderingarna är mikroorganismer, för 
vilka utvärderingen är mindre omfattande än för kemiska ämnen. Antalet förslag från andra 
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länder som har granskats har ökat i förhållande till tidigare år samtidigt som kostnaden har 
minskat, vilket till stor del beror på att vi inte har deltagit i lika många expertmöten som 
tidigare. 

Vi har under 2018 utvärderat två mikroorganismer som används som verksamma ämnen i 
växtskyddsmedel och skickat utvärderingarna med förslag om fortsatt godkännande till Efsa. 
Underlaget och utvärderingen av en mikroorganism är mindre omfattande än för ett kemiskt 
växtskyddsmedel vilket gör att kostnaden för denna utvärdering är betydligt lägre. 

Vi har också lämnat en utvärdering för ett växtskyddsmedel som används för 
mossbekämpning. Vårt förslag, att inte ge ämnet förnyat godkännande, ledde till att företaget 
drog tillbaka sin ansökan och ämnet kommer därmed att försvinna från EU-marknaden. 
Kostnaden ligger inom ramen för den avgift som företagen betalar för genomförd utvärdering. 

För verksamma ämnen i biocider har vi kommenterat förslag från andra medlemsländer som 
har handlat om hormonstörande egenskaper, effektivitet och påverkan på arvsmassan. Under 
året har 35 ämnesrapporter för verksamma ämnen i växtskyddsmedel kommit in till oss från 
andra medlemsländer för granskning. Vi har granskat 19 av dessa och skickat kommentarer på 
11 ämnen. I granskningen har vi prioriterat de områden som är avgörande för godkännande av 
växtskyddsmedel, det vill säga cancerframkallande, effekter på arvsmassa och 
fortplantningsförmåga, PBT-egenskaper och om det läcker ut till grundvatten. 

Produktregler 
I EU finns det ett antal regelverk som berör specifika produktgrupper, såsom leksaker och 
elektronik, där också kemikalieinnehåll och information om kemikalier regleras. 
Kemikalieinspektionen deltar därför aktivt i utvecklingen och implementeringen av dessa 
regelverk. 

Under 2018 har vi som första medlemsland prövat möjligheten att utarbeta och lämna förslag 
till en begränsning av ämnen under RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) för elektriska och elektroniska 
produkter och lämnat in ett förslag till EU på begränsning av mellankedjiga klorparaffiner 
(MCCP) som bland annat används i sladdar. 

Det pågår en översyn av leksaksdirektivet. Kemikalieinspektionen har gett återkoppling till 
EU-kommissionen med synpunkter på direktivet för att det ska ge barn ett bättre skydd från 
farliga ämnen. Vi vill bland annat införa begränsningar av hormonstörande ämnen samt att 
reglerna i biocidförordningen även ska omfatta leksaksdirektivet. 

EU-kommissionen har tagit fram en arbetsplan för ekodesigndirektivet med koppling till 
cirkulär ekonomi. Slutliga förslag på reviderade ekodesign- och energimärkningskrav för 
tvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar för hushållsbruk samt för TV och belysning har 
tagits fram under året. Kemikalieinspektionen har kommenterat dessa förslag och framhållit 
vikten av resurseffektivitetskrav såsom till exempel att man ska kunna plocka isär produkten, 
kunna reparera den, tillgängligheten till reservdelar och produktens livslängd. Dessa är viktiga 
aspekter för att minska kemikalie- och resursanvändningen och möjliggöra en mer cirkulär 
ekonomi. 
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Vårt internationella arbete 
Sverige är part i flera internationella konventioner och mellanstatliga överenskommelser. 
Kemikalieinspektionen bedriver utvecklingssamarbete och har bilateralt samarbete med 
strategiskt viktiga länder för att bidra till förbättrad kemikaliekontroll. 

Vårt arbete med internationella överenskommelser och konventioner 
Kemikalieinspektionen ger stöd till regeringen och deltar i möten inom konventioner och 
överenskommelser. Nedan beskriver vi 2018 års arbete med dessa. 

Den globala kemikaliestrategin – SAICM 
I mars 2018 var Sverige värd för ett FN-möte inom ramen för den globala kemikaliestrategin 
(SAICM) som syftar till att kemikalier ska produceras och användas på ett sätt som minimerar 
påverkan på hälsa och miljö. Nuvarande mål löper ut 2020. Syftet med mötet i mars var att 
diskutera formuleringen av ett nytt visionärt mål och delmål efter 2020. 
Kemikalieinspektionen bistod Miljö- och energidepartementet med att förbereda och 
genomföra mötet. Vårt arbete som ordförande i styrgruppen för programmet Chemicals in 
Products (CiP) har fortskridit 2018. Programmet inleddes 2015 och syftar till att förbättra 
flödet av information om ämnen i varor i alla leverantörsled, ända till avfallsledet. 

Konventionsarbete 
Stockholmskonventionen är en FN-konvention som syftar till global utfasning av ämnen som 
är långlivade i miljön, tas upp av växter och djur och har negativa effekter på människors 
hälsa eller på miljön. Kemikalieinspektionen bistod regeringen under 2018 med en rapport till 
Stockholmskonventionen för att informera om de åtgärder som har vidtagits i Sverige för att 
genomföra konventionen. Vi har även bidragit till att uppdatera den svenska 
genomförandeplanen för Stockholmskonventionen som Naturvårdsverket har huvudansvar 
för. 

Under 2018 enades Stockholmskonventionens expertkommitté om att rekommendera att det 
högfluorerade och mycket stabila ämnet perfluoroktansyra (PFOA), dess salter och PFOA-
relaterade föreningar bör förbjudas. Expertkommittén var också överens om att riskerna med 
att ett annat mycket stabilt högfluorerat ämne, perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), dess salter 
och PFHxS-relaterade föreningar, är så stora att globala åtgärder behövs. 
Kemikalieinspektionen har aktivt bidragit i framtagandet av riskprofilen för PFHxS och till 
riskhanteringsplanen för PFOA. 

Kemikalieinspektionen deltog under 2018 i det andra partsmötet i Minimatakonventionen. 
Konvektionen reglerar kvicksilver. Mötet behandlade frågor som definition av kontaminerad 
mark, gränsvärden för kvicksilver i avfall samt hur konventionens effektivitet ska utvärderas 
genom miljöövervakning.  

Kemikalieinspektionen medverkade under 2018 till att ta fram riktlinjer för att effektivisera 
Rotterdamkonventionen. Rotterdamkonventionen gör det möjligt för länder att i förväg få 
uppgifter om import av ämnen som andra länder har förbjudit. 

Testmetoder och vägledning 
I syftet att minimera användningen av djurförsök har Kemikalieinspektionen under 2018 
medverkat till att utveckla och uppdatera vägledningsdokument som handlar om testmetoder. 
För att kunna bedöma risker med kemikalier i enlighet med EU:s lagstiftning krävs många 
gånger djurförsök. Lagstiftningen har dock ett tydligt fokus på att främja utvecklingen av 
alternativ till djurförsök. 
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Kemikalieinspektionen har bland annat lett arbetet i två projekt inom OECD:s 
testmetodsprogram. I det ena projektet har underlag tagits fram för att utveckla nya 
testmetoder som kan upptäcka effekter av kemikalier på hormonsystemet. I det andra 
projektet utvecklas en in vitro-testmetod (studie på olika system med isolerade organ och 
cellsystem utanför kroppen) för identifiering och gradering av hudsensibiliserande ämnen. 

Vårt internationella utvecklingssamarbete 
Under 2018 har vi gett stöd till utveckling av institutioner och lagstiftning i andra länder. 
Genom stödet höjs kunskapsnivån i samarbetsländerna och kemikaliekontrollen kan utvecklas 
så att riskerna för hälsa och miljö minskar i mottagarländerna och även i Sverige. 

Figur 12. Effektkedja för utvecklingssamarbete om kemikaliekontroll. 

 

Internationella utbildningar 
Kemikalieinspektionen har under 2018 fortsatt bedriva internationella utbildningsprogram för 
ministerier och myndigheter i olika delar av världen. Utbildningsprogrammen genomförs med 
finansiering från Sida. Under 2018 har deltagare från östra Europa, Asien, Afrika och 
Sydamerika deltagit. Att kostnaderna för de olika programmen har ökat över tid förklaras av 
att ett större antal personer har deltagit i den del av utbildningen som äger rum i Sverige. 2018 
gjordes också flera förändringar i upplägget av utbildningen vilket medförde högre kostnader. 
Utbildningen är indelad i två delar, en del i Sverige och en del i hemlandet. 

Andra aktiviteter som genomförts under 2018 är: 

• Ett policyseminarium som arrangerades i samarbete med miljömyndigheten i Sao 
Paulo och som riktades till relevanta nationella myndigheter i Latinamerika. 
Deltagarna kom från tio länder. Deltagarna fick en översikt av de centrala delarna i ett 
system för förebyggande kemikaliekontroll. 

• En workshop med deltagare från afrikanska länder kring riskbedömning och 
riskbegränsning av särskilt farliga bekämpningsmedel. 

I tabell 6 redogör vi för antalet deltagare, hur många länder som deltagit, antalet experter och 
föreläsare samt slutkostnaden för våra internationella utbildningar och samarbeten. Tabellen 
gör en jämförelse över tre år (2016–2018) samt visar uppdelningen mellan män (M) och 
kvinnor (K) bland de deltagande. 
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Tabell 6. Utbildningsprogram om strategier för kemikaliekontroll 2016–2018 (kostnad tkr) 

  2018  2017–2016 2016  2016–2015  
Globalt Asien/Europa Afrika Asien 

Antal deltagare som fullföljt 26  
(13M och 13K) 

30  
(13M och 17K) 

28  
(18M och 10K) 

18  
(11M och 7K) 

Antal länder som fullföljt 14 16 8 7 
Kostnad för program 5 863 5 170 4 791 4 260 

M = Män, K = Kvinnor. Kostnad avser den totala kostnaden vilken kan vara över flera år. 

Samarbetsprogram 
Kemikalieinspektionen har bedrivit ett regionalt samarbete i Sydostasien som också 
finansieras av Sida. Samarbetet har pågått sedan 2007 och genomförs i samarbete med FN:s 
Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Pesticide Action Network Asia Pacific 
(PANAP) och the Field Alliance (TFA). 

2018 anordnade vi det tolfte och avslutande forumet där resultat och viktiga erfarenheter från 
det långvariga samarbetet redovisades. 

Tabell 7. Regionalt kemikalieforum i Sydostasien 2016–2018 (kostnad tkr) 

  2018  2017  2016  
Forum 12 i Thailand  Forum 11 i Laos  Forum 10 i Thailand  

Antal deltagare  85 (42M och 43K) 64 (36M och 28K)  69 (29M och 40K)  
Antal experter/föreläsare  44 8 10 
Kostnad 464 727 521 

M = Män, K = Kvinnor 

Kostnaden per kemikalieforum varierar något beroende på var forumet arrangeras och på 
antal deltagare. Det avslutande forumet 2018 hade ett bredare fokus än tidigare och 
anordnades i samarbete med Kemikalieinspektionens samarbetsorganisationer. Antalet 
inbjudna föreläsare och deltagare från länderna var därför större än tidigare, medan 
kostnaderna för Kemikalieinspektionen minskade till följd av att samarbetsorganisationerna 
bidrog finansiellt. 

Kemikalieinspektionens långvariga samarbete med myndigheter i Sydostasien har bidragit till 
att kemikaliefrågorna har fått ökad synlighet och prioritet. Under 2018 genomförde till 
exempel flera länder åtgärder för att begränsa användningen av bekämpningsmedel som 
orsakar allvarliga skador hos odlare och i miljön. 

Inom ramen för samarbetet med Sida har Kemikalieinspektionen även ett globalt program, 
som syftar till att ge generell vägledning om kemikaliekontroll och underlätta samarbete och 
erfarenhetsutbyte mellan länder. 

Under 2018 har Kemikalieinspektionen startat en ny publikationsserie på webben med 
vägledning till länder som vill utveckla en förbyggande kemikaliekontroll. Fyra 
vägledningsdokument har hittills publicerats, med inriktning på finansiering av 
kemikaliekontroll, riskbegränsning, lagstiftning och tillsyn. 

En extern utvärderare har under 2017-2018 utvärderat Kemikalieinspektionens globala 
program. Utvärderingen var positiv till resultaten från programmet. Bland annat konstaterar 
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utvärderarna att programmet har bidragit till nyckelområden inom kemikaliekontrollen och 
ökat förståelsen för betydelsen av institutionella ramverk för kemikalier. 

Genom finansiering från Sida har vi under 2018 också haft bilateralt samarbete med Serbien 
och genomfört en förstudie i Albanien. I Serbien har Kemikalieinspektionen stöttat 
Miljöministeriet med att utveckla nya arbetssätt för att kunna hantera ansökningar om 
godkännande av biocidprodukter som är godkända inom EU. Arbetet med att vidareutveckla 
ett serbiskt register över kemiska produkter har fortskridit, med målet att elektronisk 
inlämning av uppgifter ska kunna göras från och med 2019. 

Det finns också ett antal länder som är strategiskt viktiga för Sverige att samarbeta med när 
det gäller miljöfrågor. Regeringen avsätter årligen medel för samarbete med dessa länder. 
Bland dem finns några av världens största tillverkare av kemikalier. Flera av de länder vi 
samarbetar med är i en fas då de utvecklar nya lagar eller strategier för sin kemikaliekontroll. 
Vi har gett råd och utbytt erfarenheter angående den grundläggande lagstiftningen men också 
om mer specifika teman som till exempel kartläggning av ämnen på marknaden, 
kemikalieregister, riskbedömning och inspektionsfrågor. Kemikalieinspektionen har under 
2018 arbetat med Brasilien, Indonesien, Kina, Sydafrika, Vietnam, Sydkorea och USA. 

Tillståndsprövning och annan regeltillämpning 
För att undvika negativa effekter på människors och djurs hälsa och på miljön prövar 
Kemikalieinspektionen ansökningar om tillstånd att få sälja och använda bekämpningsmedel 
i Sverige. Det finns två huvudgrupper av bekämpningsmedel: växtskyddsmedel och 
biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter inom jordbruk, 
skogsbruk och trädgårdsbruk. Biocidprodukter kontrollerar eller oskadliggör skadliga 
organismer inom andra områden. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, 
båtbottenfärger och myggmedel. Vi prövar också ansökningar om dispens för att få använda 
vissa andra förbjudna kemikalier och hanterar eventuella överklaganden relaterade till våra 
beslut.  

Vi tillståndsprövar bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, 
växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs 
hälsa. Verksamma ämnen som ingår i bekämpningsmedel utvärderas gemensamt inom EU 
och beslut om godkännande av ämnena tas på EU-nivå. 

Produkter som fungerar som bekämpningsmedel ska prövas och godkännas innan de får sättas 
ut på marknaden. Prövningen görs vanligtvis nationellt men vissa typer av biocidprodukter 
kan även prövas och godkännas gemensamt inom EU. 

Företag ansöker om produktgodkännanden hos Kemikalieinspektionen som prövar ansökan 
mot kraven i gällande lagstiftning. En viktig del av produktprövningen är att bedöma om den 
specifika användningen av bekämpningsmedlet är säker och inte medför risker för hälsa och 
miljö. Beslut om godkännanden av bekämpningsmedel tas på nationell nivå men prövningen 
görs i många fall i samarbete med andra medlemsländer inom EU. Ett EU-land utses att vara 
utvärderande land och gör då största delen av prövningen. Den prövning som utvärderande 
land gör ligger sedan till grund för berörda medlemsländers beslut om godkännanden för 
bekämpningsmedlet. 
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Tabell 8. Antal godkända bekämpningsmedel i Sverige 2016–2018 

Prestation Antal 2018 Antal 2017 Antal 2016 

Antal godkända biocidprodukter 366 376 361 

Antal godkända växtskyddsmedel 369 355 348 

Totalt antal godkända produkter 735 731 709 

Antal godkända bekämpningsmedel som registrerats i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. 

Sammantaget har antalet godkända bekämpningsmedel ökat under de senaste tre åren. Det 
sker hela tiden en förändring av marknaden genom utfasning av medel via omprövning eller 
företagens egna beslut att återkalla medel samtidigt som nya medel prövas och får 
godkännanden i enlighet med gällande lagstiftning. Under 2018 har Kemikalieinspektionen 
godkänt 18 nya biocidprodukter och 37 nya växtskyddsmedel för den svenska marknaden. 

Det finns dessutom 46 biocidprodukter som är godkända för den svenska marknaden men 
som inte är registrerade i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister utan endast är 
registrerade av Echa. 

Beslut i växtskyddsmedelsärenden 
Nedan redovisar vi de beslut som tagits i prövningsärenden för växtskyddsmedel under 2018 
och jämför med resultat från 2017 och 2016. Vi redovisar antal beslut och kostnaden för 
dessa, vilket utfall prövningen och besluten resulterade i respektive våra handläggningstider 
för prövningen. 

Antal beslut och kostnader för växtskyddsmedelsärenden 
I tabell 9 visas antal beslut och kostnaden för dessa inom respektive ärendekategori. Antalet 
avser de beslut som tagits under respektive år. Redovisning av besluten är uppdelade utifrån 
ärendekategori, gällande lagstiftning samt om Sverige varit utvärderande land eller berört 
medlemsland vid prövningen. Kostnad i tkr avser den totala kostnaden för prövningen vilken 
kan vara över flera år. 

  



40 

Tabell 9. Beslut i prövningsärenden för växtskyddsmedel 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal Kostnad 

Beslut i nya produktgodkännanden 

Sverige är utvärderande land, EU-regler 
1107/2009 

4 3 144 7 1 550 6 1 660 

Sverige är berört medlemsland,  
EU-regler 1107/2009 

22 2 695 41 3 062 23 1 419 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 
1107/2009 

17 1 736 13 1 172 11 1 075 

Nytt godkännande,  
EU-regler 91/414 

2 491 8 853 8 4 312 

Summa 45 8 066 69 6 637 48 8 466 

Beslut i förnyade produktgodkännanden 

Sverige är utvärderande land, EU-regler 
1107/2009 

4 2 315 0 0 3 1 280 

Sverige är berört medlemsland,  
EU-regler 1107/2009 

3 451 9 590 7 522 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 
1107/2009 

0 0 0 0 1 100 

Sverige är utvärderande land, 
övergångsregler i  
EU-regler 1107/2009 

6 2 230 15 5 376 8 1 685 

Sverige är berört medlemsland, 
övergångsregler i EU-regler 1107/2009 

3 532 11 1 325 12 935 

Ansökningar om administrativ förlängning 
av produktgodkännande * 

72 - 58 - 15 - 

Summa 88 5 528 93 7 291 46 4 522 

Beslut i andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden 

Utvidgat produktgodkännande för mindre 
användningsområde (UPMA) 

24 1 921 14 676 23 574 

Dispenser 24 584 29 921 35 1 356 

Övriga prövningsärenden** 133 2 315 111 2 499 122 2 942 

Godkännanden av nematoder, insekter 
eller spindeldjur för användning som 
biologiskt bekämpningsmedel*** 

0 0 0 0 2 0 

Ärenden där Kemikalieinspektionen 
anpassat, omprövat eller återkallat 
produktgodkännanden 

98 112 62 126 91 144 

Summa 279 4 932 216 4 222 273 5 016 

Total summa 412 18 526 378 18 150 367 18 004 

*Beslut om administrativa förlängningar av produktgodkännanden på grund av att EU-kommissionen förlängt godkännandeperioden av det 
verksamma ämnet i produkten. Kostnaden för denna ärendekategori är inkluderad i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden. 
**Beslut om parallellhandelstillstånd, villkorsändringar och återkallande av produktgodkännanden. Kostnaden är totalkostnaden för allt 
arbete under året inom kategorin Övriga prövningsärenden. 
***Naturvårdsverket ansvarar sedan 1 juli 2016 för prövningen av ansökningar om godkännanden av nematoder, insekter eller spindeldjur 
som biologiska bekämpningsmedel. 
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Under 2018 har Kemikalieinspektionen beslutat i totalt 412 växtskyddsmedelsärenden. Det är 
12 procent fler beslut jämfört med 2016. Ökningen i antal beslut under perioden 2016–2018 
beror på att vi har fokuserat på att effektivisera myndighetens arbetssätt inom 
ärendeprövningen och att nå ärendebalans. 

2018 var sista året Kemikalieinspektionen tog beslut i växtskyddsmedelsärenden enligt äldre 
lagstiftning. Vi har beslutat i två ärenden om nya produktgodkännanden enligt EU-regler 
91/414 och 9 ärenden om förnyat godkännande enligt övergångsregler. Från och med 2019 
kommer myndigheten endast att hantera och besluta ärenden enligt den nu gällande EU-
lagstiftningen 1107/2009. 

Kemikalieinspektionen har under 2018 beslutat i 45 ärenden om nya produktgodkännanden 
vilket är färre beslut jämfört med 2017. Det är ett resultat av att vi under 2017 fokuserade på 
att arbeta bort ärendebalansen som hade bildats. 

Kemikalieinspektionen har beslutat i 88 förnyade produktgodkännanden. Antal beslut i 
förnyade produktgodkännanden varierar mellan åren och styrs av godkännandeperioden för de 
verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedlet, vilket i sin tur styrs av EU-kommissionens 
beslut. I 17 av de 88 besluten har prövningen inneburit en fullständig utvärdering och 
riskbedömning. I 72 beslut har de förnyade godkännandena gjorts utan riskbedömning. Vi kan 
se en stadig ökning av den typen av beslut vilket beror på att EU-kommissionens arbete med 
att ompröva verksamma ämnen på EU-nivå har försenats. 

Under 2018 har myndigheten fattat totalt 24 beslut i ärenden om utvidgade 
produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA) respektive 24 beslut i 
dispensärenden. Antalet beslut om UPMA har ökat jämfört med förra året medan antalet 
beslut om dispenser har minskat. EU-lagstiftningen ger möjlighet till dispens från förbudet 
om vissa villkor är uppfyllda. Att antalet beslut i dispensärenden har minskat sedan 2016 
kommer sig sannolikt av att behovet av dispenser har minskat eftersom vissa produkter och 
användningsområden som förut krävde dispens nu är godkända för den svenska marknaden. 

Vi har också beslutat i övriga prövningsärenden, det vill säga villkorsändringar och 
parallellhandelstillstånd. Antalet beslut är jämförbart mellan åren, vi kan dock se en trend att 
behovet av villkorsändringar ökar till följd av att antalet godkända produkter på marknaden 
ökar. Villkorsändring kan till exempel innebära ändring av produktens användningsvillkor, 
sammansättning, förpackningsvillkor, tillverkningsställe, innehavare eller produktnamn. 

Under 2018 har Kemikalieinspektionen beslutat i 98 ärenden där vi har anpassat, omprövat 
eller återkallat produktgodkännanden. Den här typen av ärenden är nödvändiga för att 
återkalla både produktgodkännanden och ytterligare namn samt för att anpassa gällande beslut 
till nya regler och krav. 

Mängden och sammansättningen av ärenden varierar i hög grad från år till år vilket gör att den 
genomsnittliga kostnaden för ärenden i respektive ärendekategori kan variera mycket från år 
till år. Under 2018 har Kemikalieinspektionen haft flera utredningsintensiva ärenden som har 
bidragit till att höja medelkostnaden per ärende. Faktorer som kan påverka kostnaden av 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 bristfälligt. 

Sammantaget har den genomsnittliga kostnaden per beslut för växtskyddsmedelsärenden 
minskat under perioden 2016–2018. Det är en följd av de effektiviseringsåtgärder vi 
genomfört inom tillståndsprövningen av bekämpningsmedel. 
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Utfall av beslut i prövningsärenden för växtskyddsmedel 
I figur 13 redovisar vi utfallet av besluten, det vill säga om prövningen och besluten medfört 
bifall, delvis bifall, avslag alternativt om ansökan har avvisats, avskrivits eller återkallats. 

Figur 13. Utfall av beslut i prövningsärenden växtskyddsmedel år 2018. 

 
Majoriteten av besluten, 83 procent, har resulterat i bifall eller delvis bifall på ansökan. Ett 
delvis bifall kan till exempel innebära att användningen i en viss gröda inte har beviljats. 

I 2 procent av besluten har utfallet varit avslag på ansökan. Ett beslut om avslag fattas oftast 
då det saknas ett komplett underlag eller att sökande inte har kunnat visa att produkten är 
säker att använda ur hälso- och miljösynpunkt eller att den är tillräckligt effektiv. 

Ärenden har återkallats eller avvisats i 15 procent av besluten. I prövningsärenden kan 
sökande dra tillbaks sin ansökan vilket resulterar i ett återkallande. I ärenden där 
Kemikalieinspektionen har anpassat omprövat eller återkallat produktgodkännanden handlar 
det dels om att återkalla produktgodkännanden där sökande inte längre vill sätta ut produkten 
på marknaden men också om att återkalla ytterligare namn och utvidgade 
användningsområden i befintliga produktgodkännanden. 

Resultaten i beslutsutfall under 2018 är jämförbara med resultaten från 2017 och 2016. 
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Handläggningstider för beslutade växtskyddsmedelsärenden 
EU:s växtskyddsmedelsförordning fastställer vilka tidsfrister som gäller för de inblandade 
parterna för att pröva, komplettera och besluta i olika typer av ärenden. 
Kemikalieinspektionen är beroende av företagens underlag och i vissa ärenden även 
prövningen i andra medlemsländer för att kunna hålla våra handläggningstider inom gällande 
tidsfrister. 

Den genomsnittliga handläggningstiden redovisas i tabell 10 uppdelat på ärendekategorier. 
Prövningsärenden där beslut resulterat i återkallande eller avvisande ingår inte i beräkningen. 
Handläggningstiden för de ärenden som hanterats enligt äldre lagstiftning redovisas inte. 

Tabell 10. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för beslutade 
växtskyddsmedelsärenden 

*Tidsfrister för förnyade godkännanden anges i vägledningsdokument "Guidance Document on the Renewal of Authorisations according to 
Article 43 of Regulation (EC) No 1107/2009" 
**Tidsfristen för parallellhandelstillstånd har reviderats till 2,1 månader (45 arbetsdagar). 

Under perioden 2016–2018 har de genomsnittliga handläggningstiderna minskat i alla 
ärendekategorier. Det är ett resultat av vårt pågående förbättrings- och effektiviseringsarbete 
och den långsiktiga resursförstärkningen som verksamheten fått. 

I nya produktgodkännanden där Sverige agerat utvärderande medlemsland var den 
genomsnittliga handläggningstiden i snitt 22 månader. Det är samma snitt som förra året och 

Ärendekategori Antal 
beslut 
2018 

Fastställd 
tidsfrist 
2018 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings- 
tid 2018 

Variation i 
hand-
läggnings- 
tid (min-max) 
2018 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings- 
tid 2017 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings-
tid 2016 

Nya produktgodkännanden 

Sverige är utvärderande 
land, EU-regler 
1107/2009 

4 12 22 12-33 22 26 

Sverige är berört 
medlemsland,  
EU-regler 1107/2009 

20 4 5 3-15 13 12 

Ömsesidigt erkännande, 
EU-regler 1107/2009 

14 4 4 2-5 7 14 

Förnyade produktgodkännanden 

Sverige är utvärderande 
land, EU-regler 
1107/2009* 

4 12 7 6-9 - - 

Sverige är berört 
medlemsland,  
EU-regler 1107/2009* 

3 3 4 3-5 - - 

Andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden 

Utvidgat produkt-
godkännande för mindre 
användningsområde 
(UPMA) 

21 12 4 0-6 3 9 

Dispenser 19 - 1 0-4 1 2 

Parallellhandelstillstånd** 16 2,1 1 0-2 1 1 

Villkorsändringar 109 - 3 0-11 3 9 
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överstiger den fastställda tidsfristen på 12 månader. Det beror på att vi under 2018 har 
beslutat i två äldre ärenden vilket påverkat den genomsnittliga handläggningstiden negativt. 

I nya produktgodkännanden där Sverige varit berört medlemsland räknas handläggningstiden 
från det att vi fått utvärderande lands bedömningsrapport. Inom den ärendekategorin har den 
genomsnittliga handläggningstiden varit 5 månader vilket är en halvering jämfört med 
tidigare år. Tidsfristen bygger på principen att dessa ärenden ska vara kompletta och 
färdigutvärderade av annat medlemsland. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ömsesidiga erkännanden visar på en stor 
minskning under treårsperioden, från 14 månader under 2016 till 4 månader under 2018. 

Handläggningstiderna för förnyade produktgodkännanden följs i år upp för första gången, 
därför kan vi inte jämföra med handläggningstider från tidigare år. I de ärenden vi varit 
utvärderande land räknas tidsfristen från när underlag inkommit från sökande. Inom den 
ärendekategorin har den genomsnittliga handläggningstiden varit 7 månader.  

I ärenden där vi agerat berört medlemsland har den genomsnittliga handläggningstiden varit 4 
månader. Även här bygger tidsfristen på att ärendena ska vara kompletta och 
färdigutvärderade av annat utvärderande land. 

I andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden har vi goda resultat avseende 
handläggningstiderna. Vi har en fortsatt skyndsam hantering av utvidgat produktgodkännande 
för mindre användningsområde, UPMA, växtskyddsmedelsdispenser, parallellhandelstillstånd 
och villkorsändringar. 

Beslut i biocidproduktärenden 
Nedan redovisar vi de beslut som tagits i prövningsärenden för biocidprodukter under 2018 
och jämför med resultat från 2017 och 2016. Vi redovisar antal beslut och kostnaden för 
dessa, vilket utfall prövningen och beslut resulterade i och våra handläggningstider för 
prövningen. 

Antal beslut och kostnader för biocidproduktärenden 
Tabell 11 visar antal beslut och kostnaden för dessa inom respektive ärendekategori. Antalet 
avser de beslut som tagits under respektive år. Kostnad i tkr avser den totala kostnaden för 
prövningen vilken kan vara över flera år. Besluten är uppdelade utifrån ärendekategori, 
gällande lagstiftning samt om Sverige varit utvärderande land eller inte vid prövningen av en 
produktansökan. Kostnad i tkr avser den totala kostnaden för prövningen vilken kan vara över 
flera år. 
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Tabell 11. Beslut i prövningsärenden för biocidprodukter 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 
Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Beslut i nya produktgodkännanden 
Sverige är utvärderande land, EU-regler 
528/2012 

0 0 1 1 274 3 3 272 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 
528/2012 

9 1 621 20 2 483 7 442 

Likadan biocidprodukt, EU-regler 
528/2012 

3 0 8 98 12 98 

Förenklat förfarande för 
produktgodkännande, EU-regler 
528/2012* 

9 - 2 - 2 - 

Sverige är utvärderande land, nationell 
rätt 

7 2 314 17 3 554 16 1 244 

Summa 28 3 935 48 7 409 40 5 056 
Beslut i förnyade produktgodkännanden 
Sverige är utvärderande land, EU-regler 
528/2012 

0 0 3 3 285 2 2 088 

Ömsesidigt erkännande, EU-regler 
528/2012 

36 3 228 31 1 428 1 81 

Ansökningar om administrativ förlängning 
av produktgodkännande* 

10 - 0 - 0 - 

Summa 46 3 228 34 4 713 3 2 169 
Beslut i andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden 
Dispenser 9 122 14 230 29 844 
Övriga prövningsärenden** 48 810 76 1 633 72 1 392 
Ärenden där Kemikalieinspektionen 
anpassat, omprövat eller återkallat 
produktgodkännanden 

50 156 112 211 81 192 

Summa 107 1 088 202 2 074 182 2 428 
Total summa  181 8 251 284 14 196 225 9 653 

*Kostnaden för beslut i ärendekategorin är inkluderad i totalkostnaden för Övriga prövningsärenden. 
**Beslut om villkorsändringar och ytterligare namn. Kostnaden är totalkostnaden för allt arbete under året inom kategorin Övriga 
prövningsärenden. 

 

Under perioden 2016–2018 har antalet beslut varierat. Under 2018 har vi tagit beslut i totalt 
181 biocidproduktärenden vilket är färre beslut jämfört med tidigare år. Det största antalet 
beslut togs under 2017. Det beror på att vi fokuserade på att arbeta bort ärendebalansen som 
hade bildats. 

Kemikalieinspektionen har beslutat i 28 ärenden om nya produktgodkännanden vilket är färre 
beslut jämfört med tidigare år. 

Under treårsperioden har vi beslutat i allt fler förnyade produktgodkännanden. Antal beslut i 
förnyade produktgodkännanden styrs av godkännandeperioden för verksamt ämne som ingår i 
biocidprodukt, vilket i sin tur styrs av EU-kommissionens beslut. Vi har inte tagit några beslut 
som utvärderande land under året. I 36 beslut har de förnyade godkännandena hanterats som 
ömsesidiga erkännanden, det vill säga att ett annat land har gjort riskbedömningen. 10 av 
besluten har inneburit en administrativ förlängning av produktgodkännanden. 
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Under 2018 har myndigheten fattat totalt 9 beslut i dispensärenden. Antalet beslut om 
dispenser har minskat under perioden 2016–2018 vilket beror på att behovet av dispenser har 
reducerats då vissa av de produkter och användningsområden som förut krävde dispens nu är 
godkända för den svenska marknaden.  

Under prövningen av nya och förnyade produktgodkännanden har EU:s medlemsländer 
kommit överens om villkor som är kopplade till besluten i biocidärendena. Det gör att 
Kemikalieinspektionen ser en minskning av antal beslut om villkorsändringar på nationell 
nivå. 

Under 2018 har myndigheten beslutat i 50 ärenden där vi har anpassat, omprövat eller 
återkallat produktgodkännanden. Denna typ av ärenden är nödvändiga för att återkalla både 
produktgodkännanden och ytterligare namn samt för att anpassa gällande beslut till nya regler 
och krav. 

Mängden och sammansättningen av ärenden varierar i hög grad från år till år vilket gör att den 
genomsnittliga kostnaden för ärenden i respektive ärendekategori kan variera mycket från år 
till år. Under 2018 har Kemikalieinspektionen haft flera ärenden som lett till oenigheter inom 
ramen för den EU-gemensamma produktprövningen, vilket har bidragit till att höja 
snittkostnaden inom vissa ärendekategorier. 

Sammantaget har den genomsnittliga kostnaden per beslut för biocidproduktärenden minskat 
jämfört med 2017. Det är en följd av de effektiviseringsåtgärder vi genomfört inom 
tillståndsprövningen av bekämpningsmedel. 

Utfall av beslut i prövningsärenden för biocidprodukter 
I figur 14 redovisar vi utfallet av besluten, det vill säga om prövningen och besluten medfört 
bifall, delvis bifall, avslag alternativt om ansökan har återkallats eller avvisats. 
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Figur 14. Utfall av beslut i prövningsärenden biocidprodukter år 2018.

 
Majoriteten av besluten, 78 procent, har medfört bifall eller delvis bifall på ansökan. Exempel 
på när Kemikalieinspektionen beslutat om delvis bifall är när riskbedömningen visat 
oacceptabla risker för hälsa och miljö för del av ansökan. 

I 2 procent av besluten har utfallet varit avslag på ansökan. Ett beslut om avslag fattas oftast 
då det saknas ett komplett underlag eller att sökande inte har kunnat visa att produkten är 
säker att använda ur hälso- och miljösynpunkt eller att det är tillräckligt effektivt. 

En femtedel av besluten har resulterat i att ansökan återkallats eller avvisats. Vissa 
ansökningar har dragits tillbaka av sökande efter omfattande kompletteringskrav medan andra 
har dragit tillbaka på grund av att utvärderande land har avslagit ansökan. I ärenden där 
Kemikalieinspektionen har anpassat, omprövat eller återkallat produktgodkännanden handlar 
det dels om att återkalla produktgodkännanden där sökande inte längre vill sätta ut produkten 
på marknaden men också om att återkalla ytterligare namn. 

I jämförelse med beslutsutfallet för 2016 har andelen återkallade eller avvisade ansökningar 
ökat, från 12 till 20 procent. Den främsta förklaringen är att Kemikalieinspektionen i högre 
utsträckning har återkallat både produktgodkännanden och ytterligare namn. Det beror på att 
ansökningar inte uppfyller krav enligt biocidförordningen.  

Handläggningstider för beslutade biocidproduktärenden 
EU:s biocidförordning fastställer vilka handläggningstider, eller tidsfrister, som gäller för de 
inblandade parterna för att pröva, komplettera och besluta i olika typer av ärenden. Det 
betyder att Kemikalieinspektionen är beroende av företagens underlag och i många ärenden 
även prövningen i andra medlemsländer för att kunna hålla tidsfristerna. Den EU-
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gemensamma godkännandeprocessen för biocidprodukter bygger på att produkterna ska 
godkännas med samma villkor i samtliga EU:s medlemsländer. Det innebär att 
medlemsländerna ska enas om både riskbedömningen och de villkor som är kopplade till 
beslutet innan vi kan ta beslut i vissa ärenden. 

Den genomsnittliga handläggningstiden redovisas i tabell 12 uppdelat på ärendekategorier. 
Prövningsärenden där beslut resulterat i återkallande eller avvisande ingår inte i beräkningen. 

Tabell 12. Genomsnittlig handläggningstid (kalendertid i månader) för beslutade 
biocidproduktärenden 

Ärendekategori Antal 
beslut 
2018 

Fastställd 
tidsfrist 
2018 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings-
tid 2018 

Variation i 
hand-
läggnings-
tid (min-
max) 2018 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings- 
tid 2017 

Genom-
snittlig 
hand-
läggnings-
tid 2016 

Nya produktgodkännanden 
Sverige är utvärderande 
land, EU-regler 528/2012 

0 14 - - 25 20 

Ömsesidigt erkännande, 
inkomna före 1 september 
2013 

0 4 - - 13 9 

Ömsesidigt erkännande, EU-
regler 528/2012, i sekvens 

2 6 4 4-4 11 16 

Ömsesidigt erkännande, EU-
regler 528/2012, i parallell* 

6 4 7 5-10 8 - 

Likadan biocidprodukt, EU-
regler 528/2012, i sekvens 

2 4 1 0-1 7 9 

Likadan biocidprodukt, EU-
regler 528/2012, i parallell 

1 3 6 - - - 

Förenklat förfarande för 
produktgodkännande, EU-
regler 528/2012 

5 1 1 0-2 10 2 

Sverige är utvärderande 
land, nationell rätt 

4 - 27 15-42 31 58 

Förnyade produktgodkännanden 
Sverige är utvärderande 
land, EU-regler 528/2012* 

0 18 - - - - 

Ömsesidigt erkännande, EU-
regler 528/2012, i parallell 

30 4 8 4-12 - - 

Andra ärenden än nya och förnyade produktgodkännanden 
Dispenser** 8 - <1 0-1 1 1 
Villkorsändringar** 40 - 4 0-17 6 7 
Anmälan om ytterligare 
namn 

6 - <1 0-0 1 1 

*Ömsesidiga erkännanden i parallell kan ge upphov i oenighetsförfarande vilket kan förlänga den fastställda tidsfristen. 
**Olika tidsfrister beroende på typ av dispens respektive villkorsändring. 

Under perioden 2016–2018 har de genomsnittliga handläggningstiderna minskat för flera 
ärendekategorier. Det är resultatet av det pågående förbättrings- och effektiviseringsarbete 
och den långsiktiga resursförstärkningen som verksamheten fått. 

De fastställda tidsgränserna för beslut om nya produktgodkännanden genom ömsesidigt 
erkännande varierar beroende på typ av förfarande, sekvens respektive parallell. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för ömsesidiga erkännanden i sekvens har minskat från 16 
till 4 månader mellan 2016 och 2018.  
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Den genomsnittliga handläggningstiden för produktgodkännanden genom ömsesidiga 
erkännanden i parallell var 7 månader under 2018 vilket är en minskning med 1 månad 
jämfört med 2017. Tidsfristen bygger på principen att medlemsländerna ska enas om 
riskbedömningen och de villkor som kopplas till beslutet. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för likadan produkt i sekvens har minskat från 9 till 1 
månader mellan 2016 och 2018. I nya produktgodkännanden enligt förenklat förfarande har 
den genomsnittliga handläggningstiden minskat jämfört med 2017, från 10 till 1 månad. 

Nya produktgodkännanden enligt nationell rätt omfattas inte av tidsfrister som regleras av 
EU-regler. Handläggningstiden för dessa ärenden har varit 27 månader, vilket är viss 
minskning jämfört med tidigare år. Att handläggningstiderna i vissa fall är långa inom denna 
kategori beror på att vi har avslutat en del gamla ärenden. 

Handläggningstiderna för förnyade produktgodkännanden följs i år upp för första gången, 
därför kan vi inte jämföra med handläggningstider från tidigare år. I ärenden om ömsesidiga 
erkännanden har vi varit berört medlemsland och den genomsnittliga handläggningstiden har 
varit 8 månader.  

För andra ärenden än nya produktgodkännanden har vi bra resultat avseende 
handläggningstiderna. Vi har en fortsatt skyndsam hantering av biocidproduktsdispenser, 
villkorsändringar och anmälningar om ytterligare namn. 

Så här bidrar tillståndsprövningen till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och globala 
hållbarhetsmål 
Gemensamt för alla bekämpningsmedel är att de är speciellt framställda för att oskadliggöra 
eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. När bekämpningsmedel används 
kan de medföra risker för människor, djur och för miljön. Syftet med att tillståndspröva 
bekämpningsmedel är att säkerställa en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa 
och för miljön. 

Figur 15. Effektkedja över hur våra beslut om bekämpningsmedel bidrar till att nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö och globala hållbarhetsmål. 

 

En viktig del av tillståndsprövningen är att bedöma om bekämpningsmedel uppfyller gällande 
lagkrav och att användningen inte medför risker för hälsa och miljö. För att minska riskerna 
vid en viss användning är det möjligt att förena ett godkännande med olika typer av villkor. 

Godkännanden av bekämpningsmedel är tidsbegränsade och omprövningar sker med 
regelbundna mellanrum. Vid omprövningen tas hänsyn till nya krav i regelverken. I takt med 
ökad kunskap, utvecklas kraven på säkerhet för de bekämpningsmedel som EU-länderna 
tillståndsprövar. På så sätt bidrar enskilda beslut i tillståndsprövningen till att successivt 
minska riskerna för hälsa och miljö. 
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Ett exempel där tillståndsprövningen bidragit till minskade risker är omprövningen av 26 
biocidprodukter mot råttor och möss som Kemikalieinspektionen gjort under 2018. 
Omprövningen beror på att verksamma ämnen med blodförtunnande egenskaper fått strängare 
klassificering inom EU. Användningen av den typen av bekämpningsmedel kan leda till 
förgiftningar hos andra djur som kommer i direktkontakt med bekämpningsmedlet. För att 
minska riskerna för människors och djurs hälsa kan allmänheten inte längre använda den här 
typen av medel. Dessutom har användningsvillkoren setts över och skärpts för yrkesmässig 
användning vilket gör att medlen används på ett så säkert sätt som möjligt. 

Hur tillståndsprövningen bidrar till att uppnå Giftfri miljö över tid är inte bara beroende av 
prövningen och våra beslut. Kompletterande åtgärder är viktiga. Exempel på sådana är 
behörighetsutbildningar för att få använda vissa bekämpningsmedel, växtskyddsrådgivning 
och informationsinsatser riktade till dem som använder bekämpningsmedel. 

Inom kampanjen "Säkert Växtskydd" har vi under 2018 samarbetat med bland annat 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket för att få till stånd en dialog med användare av 
växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet diflufenikan. Syftet är att minska den 
oönskade spridningen av ämnet till vattenmiljön. 

Figur 16. Effektkedja över hur dialogarbetet kring användningen av det verksamma ämnet 
diflufenikan bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och globala hållbarhetsmål. 

 

Några av åtgärdsförslagen som kommunicerats till odlarna är att anlägga skyddszoner längs 
vattendrag, att använda avdriftsreducerande utrustning vid spridning av bekämpningsmedlen 
och att sänka samt anpassa mängden medel vid användning. 

Kemikalieinspektionen bidrar även i Växtskyddsrådets arbete som bland annat syftar till ett 
hållbart växtskydd och uppfyllande av miljömålet Giftfri miljö. Under 2018 har vi bidragit till 
rådets utredning om vilka hinder som finns för att få till stånd en ökad användning av 
växtskyddsmetoder med lägre risker. Kemikalieinspektionen berörs bland annat av 
utredningens förslag om anpassning av datakrav för mikroorganismer och att utreda 
möjligheter om enklare prövning för produkter som innehåller ämnen med låg risk. Den 
rådgivande gruppen för användningsvillkor som drivs av Kemikalieinspektionen med 
deltagare från rådets organisationer har gett fortsatt resultat i form av bättre och tydligare 
formulerade villkor för växtskyddsmedel, vilket skapar förutsättningar för en ökad efterlevnad 
av villkoren och ett ökat skydd för hälsa och miljö. 

Ärendebalanser för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter 
Ärendebalanser för växtskyddsmedel och biocidprodukter beskriver antalet öppna 
prövningsärenden på Kemikalieinspektionen. Ärendebalanserna är beroende av hur många 
ärenden som kommer in och hur många ärenden som avslutas. Varken inflöde eller avslut av 
ärenden är jämnt fördelat över året utan varierar över tid. 
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Prövningen av ett ärende kan pågå i över 12 månader och vi avslutar därför inte alltid ärenden 
under samma år som de kommit in. Det finns därför en förskjutning av öppna ärenden från ett 
kalenderår till ett annat. 

Ärendebalanser för växtskyddsmedelsärenden 
Tabell 13 redovisar ärendebalanser för växtskyddsmedelsärenden. Med ingående balans 
menas antalet öppna ärenden den 1 januari och med utgående balans antalet öppna ärenden 
den 31 december. 

Tabell 13. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för växtskyddsmedelsärenden 2016–2018 

Prestation Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 
Nya produktgodkännanden* 
Ingående balans 56 100 121 
Inkomna 38 39 24 
Avslutade 40 83 45 
Utgående balans 54 56 100 
Förnyade produktgodkännanden** 
Ingående balans 58 79 66 
Inkomna 110 79 57 
Avslutade 87 100 44 
Utgående balans 81 58 79 
Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA) 
Ingående balans 5 6 13 
Inkomna 29 13 19 
Avslutade 25 14 26 
Utgående balans 9 5 6 
Dispenser 
Ingående balans 3 6 3 
Inkomna 25 27 39 
Avslutade 25 30 36 
Utgående balans 3 3 6 
Övriga ärenden*** 
Ingående balans 48 34 58 
Inkomna 137 194 156 
Avslutade 147 180 180 
Utgående balans 38 48 34 
Total ingående balans 170 225 261 
Totalt antal inkomna 339 352 295 
Totalt antal avslutade 324 407 331 
Total utgående balans 185 170 225 

*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. 
**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 administrativa förlängningar av produktgodkännanden på grund av EU-
kommissionens beslut om det verksamma ämnet. 
***Innefattar parallellhandelstillstånd, villkorsändringar och ansökningar om återkallade produktgodkännanden. (Från och med 2018 
inkluderas inte produktinformationsärenden eftersom dessa inte är prövningsärenden.) 

Under perioden 2016–2018 har den totala ärendebalansen minskat med 18 procent. Detta trots 
att vi haft ett ökat inflöde av ärenden. Inflödet var 15 procent högre 2018 jämfört med 2016.  
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Den totala ärendebalansen har ökat med 9 procent under 2018 vilket motsvarar 15 ärenden. 
Ökningen beror framför allt på att ärendebalansen inom ärendekategorin förnyade 
produktgodkännanden har ökat. Att ärendebalansen periodvis ökar för förnyade 
produktgodkännanden beror på att EU fastställt när olika ämnen och produkter ska omprövas. 
Den 31 december 2018 inväntade vi dessutom underlag från ett annat utvärderande land i 20 
ärenden som gäller omprövningar av växtskyddsmedel innehållande det verksamma ämnet 
glyfosat vilket innebär att dessa inte prövas under året. 

Inom resterande ärendekategorier upprätthåller vi i stort sett oförändrade ärendebalanser, det 
vill säga vi beslutar i samma takt som ansökningarna kommer in till myndigheten. 

Under perioden 2016–2018 har ärendebalansen för nya produktgodkännanden halverats, från 
100 till 54 öppna ärenden. I figur 17 visar vi hur de 54 öppna ärendena är fördelade utifrån det 
år ansökan kommit in till Kemikalieinspektionen. 

Figur 17. Antal öppna ärenden om nya produktgodkännanden för växtskyddsmedel fördelat på år då 
ansökningarna kommit in till myndigheten. 

 
 

Myndighetens arbete har lett till färre öppna ärenden om nya produktgodkännanden som är 
mer än två år gamla. Under 2016 hade vi 53 ärenden som var äldre än två år, 2017 var det 18 
ärenden och 2018 var det 11 ärenden. De två äldsta ärendena är nu från 2013 vilket betyder att 
alla ärenden som prövats enligt äldre EU-regler är avslutade. 

Av de öppna ärenden som är äldre än två år är vi i samtliga fall berört medlemsland och 
inväntar riskbedömningar från andra utvärderande länder. Tre av de äldsta ärendena, två som 
inkom 2013 och ett som inkom 2014, beslutades under december 2018 men var öppna vid 
årsskiftet på grund av viss efterföljande hantering. 

  

30

13

4
2

3
2

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 2017 2016 2015 2014 2013



53 

Ärendebalanser för inkomna prövningsärenden för biocidprodukter 
Tabell 14 redovisar ärendebalanser för biocidproduktärenden. Med ingående balans menas 
antalet öppna ärenden den 1 januari och med utgående balans antalet öppna ärenden den 31 
december. 
Tabell 14. Antal inkomna och avslutade prövningsärenden för biocidprodukter 2016–2018 

Prestation Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 

Nya produktgodkännanden* 

Ingående balans 65 83 80 

Inkomna 62 27 46 

Avslutade 33 45 43 

Utgående balans 94 65 83 

Förnyade produktgodkännanden** 

Ingående balans 49 84 77 

Inkomna 31 5 9 

Avslutade 47 40 2 

Utgående balans 33 49 84 

Dispenser 

Ingående balans 1 9 5 

Inkomna 11 9 39 

Avslutade 11 17 35 

Utgående balans 1 1 9 

Övriga ärenden*** 

Ingående balans 15 39 42 

Inkomna 45 68 98 

Avslutade 50 92 101 

Utgående balans 10 15 39 

Total ingående balans 130 215 204 

Totalt antal inkomna 149 109 192 

Totalt antal avslutade 141 194 181 

Total utgående balans 138 130 215 

*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. 
***Innefattar villkorsändringar, ytterligare namn och ansökningar om återkallade produktgodkännanden. (Från och med 2018 inkluderas 
inte produktinformationsärenden eftersom dessa inte är prövningsärenden.) 

Under perioden 2016–2018 har den totala balansen för biocidproduktärenden minskat med 36 
procent. Inom kategorierna förnyade godkännanden och övriga ärenden har vi tydligt 
minskade balanser under treårsperioden. 

Den totala ärendebalansen har ökat med 6 procent under 2018, vilket motsvarar 8 ärenden. 
Ökningen beror på att balansen inom ärendekategorin nya produktgodkännanden har ökat. Av 
dessa ärenden är 19 ansökningar om produktgodkännanden för båtbottenfärger. EU:s 
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biocidförordning fastställer när prövningen för olika produkttyper ska ske och under 2018 
påbörjades prövningen för bland annat båtbottenfärger, vilket påverkar ärendebalansen.  

Antalet öppna ärenden som rör nya produktgodkännanden för biocidprodukter har ökat sedan 
2017, från 65 till 94 öppna ärenden. I figur 18 visar vi hur dessa 94 ärenden fördelar sig på det 
år då ansökningarna kom in till Kemikalieinspektionen. 
Figur 18. Antal öppna ärenden om nya produktgodkännanden för biocidprodukter fördelat på år då 
ansökningarna kommit in till myndigheten. 

 
 

Vi har två öppna ärenden om nya produktgodkännanden som inkom 2013, ett av dessa 
utvärderas på EU-nivå avseende verksamt ämne och i det andra ärendet inväntar vi 
bedömningsrapport från utvärderande land. Inget ärende kvarstår som inkom under 2014. 

Under perioden 2016–2018 har vi haft ett ökat antal öppna ärenden om nya 
produktgodkännanden som är mer än två år gamla. Under 2016 var det 21 ärenden, 2017 var 
det 28 ärenden och under 2018 var det 26 öppna ärenden. Av de öppna ärenden som är äldre 
än två år är vi i samtliga fall utom ett berört medlemsland och inväntar riskbedömningar från 
andra utvärderande länder. I den ansökan vi inte inväntar underlag pågår prövning om 
produktgodkännande. 

Att vi inte har minskat antalet öppna ärenden som är äldre än två år beror på att 
kemikaliemyndigheter i andra medlemsländer har resurs- och kapacitetsbrist då det gäller 
prövningen av biocidprodukter. Det har skapat förseningar i utvärderingsprocessen av 
biocidprodukter och påverkar ärenden som är öppna på Kemikalieinspektionen i väntan på 
riskbedömning och utvärdering från andra medlemsländer. 
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Kostnader och intäkter uppdelade per resultatområden 
I tabell 15 redovisar vi kostnader och intäkter per resultatområde enligt regleringsbrevets 
återrapporteringskrav samt den dialog som varit med Miljö- och energidepartementet. 

Vi redovisar kostnader 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. 

Vi redovisar även intäkter från ansöknings- och årsavgifter för växtskyddsmedel och 
biocidprodukter. Avgiftsuttaget regleras av förordningen (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter. Ansökningsavgifterna betalas av de företag som ansöker om 
godkännande, dispens och parallellhandelstillstånd av kemiska växtskyddsmedel, biologiska 
växtskyddsmedel eller biocidprodukter som avses släppas ut och användas på den svenska 
marknaden. Årsavgifterna betalas av de företag som har fått ett bekämpningsmedel godkänt 
eller fått ett parallellhandelstillstånd och beräknas på viss procent av försäljningsvärdet. 

Vi redovisar, som tidigare, kostnader och intäkter mot inkomsttitel som omfattar hela den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Balans mellan kostnader och intäkter kan i dagsläget inte 
förväntas inom respektive resultatområde och inte heller för ett enskilt budgetår. Grunden till 
detta är att avgiftsintäkterna inte är periodiserade. Handläggning av ärenden kan pågå över 
årsskiften beroende när på året en ansökan kommer in, handläggningstiderna för 
prövningsärenden kan dessutom överstiga 12 månader. Det innebär att vi inte alltid redovisar 
intäkter och kostnader för enskilda ärenden på samma budgetår.  

Avgiftsmodellen innebär att vi använder intäkter från årsavgifter (resultatområde 3, 4 och 
delvis 5) för att täcka upp kostnader för prövning av ärenden (resultatområde 1, 2, 5–9). 
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Tabell 15. Kostnader för prövning och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter 2018, 
uppdelat per resultatområde (kostnad och intäkt tkr). 

Prestation - Resultatområden 2018 

Kostnader  Intäkter  Avgiftsintäkternas andel  

1. Ärenden med riskbedömning, växtskyddsmedel 32 104 17 580 - 

2. Ärenden med riskbedömning, biocidprodukter 17 878 10 506                                   - 

3. Tillsyn, information och register, växtskyddsmedel 11 124 31 828 - 

4. Tillsyn, information och register, biocidprodukter 7 816 12 602 - 

5. Ärenden med avgifter som inte är 
kostnadstäckande 

2 502 952 - 

6. Övriga ärenden, växtskyddsmedel 2 231 1 256 - 

7. Övriga ärenden, biocidprodukter 573 116 - 

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

147 0 - 

9. Ärenden nationell rätt inkomna före 1 september 
2013, biocidprodukter 

183 0 - 

Totala kostnader och intäkter för 
avgiftsfinansierad verksamhet för prövning och 
tillsyn 

74 557 74 840 100 % 

Kostnader för icke avgiftsfinansierad verksamhet 
för prövning 

7 343   

Totala kostnader/intäkter 81 900 74 840  

I redovisade kostnader för prövning av ärenden inkluderas Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets kostnader.  

Utfallet av intäkten från års- och ansökningsavgiften var 74,8 mnkr under 2018. Under 2017 
var motsvarande utfall 57 mnkr. Intäktsökningen beror på att intäkten från ansökningsavgiften 
har fördubblats mellan 2017 och 2018, från 14,6 mnkr till 30,2 mnkr. Intäktsökningen 
förklaras av godkännande av verksamma ämnen på EU-nivå. Detta har lett till att fler företag 
ansökt om godkännande för sina produkter och i samband med ansökan betalas en 
ansökningsavgift till Kemikalieinspektionen. Ytterligare ett skäl till intäktsökningen är att 
myndigheten har åtagit sig att vara utvärderande land för fler produktprövningar av 
växtskyddsmedel än föregående år.  

Kostnadstäckningen för den avgiftsfinansierade verksamheten varierar mellan åren till följd 
av att intäkter och kostnader varierar. Sedan nuvarande avgiftsförordningen började tillämpas 
har kostnadstäckningen varierat mellan 80-90 procent, med undantag av 2018 där 
kostnadstäckningen är 100 procent vilket beror på att intäkterna har ökat. 

De mest omfattande kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten återfinns inom 
resultatområde 1 och 2. Inom dessa resultatområden ingår kostnaden för handläggning av 
ansökningar om produktgodkännanden enligt växtskyddsmedels- och 
biocidproduktsförordningarna. Kemikalieinspektionens förbättrings- och 
effektiviseringsarbete av tillståndsprocessen har inneburit att prövningen av äldre ärenden 
inom resultatområde 8 och 9 genererat avsevärt lägre kostnader jämfört med tidigare år.  

Kostnaden för resultatområde 1 är på samma nivå som 2017. Kostnaden inom resultatområde 
8 har däremot minskat eftersom alla äldre ärenden har avslutats och från 2019 kan 
Kemikalieinspektionen fullt ut arbeta med ärenden inom resultatområde 1.  
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Kostnaden för resultatområde 2 har ökat med 6 mnkr till 17,9 mnkr. Samtidigt har kostnaden 
för arbetet med ärenden som härrör till resultatområde 9 minskat med 3,7 mnkr. Endast ett 
äldre ärende kvarstår inom resultatområde 9. 

Kostnaden för resultatområde 3 har ökat med 6,1 mnkr till 11,1 mnkr. Det finns flera skäl till 
kostnadsökningen såsom ökade avskrivningskostnader, ökade kostnader för tillsyn samt 
ökade kostnader för stöd och information till små och medelstora företag. Vad gäller 
kostnaderna för tillsyn så har dessa ökat till följd av analyser som den så kallade 
kontrollförordningen anger för växtskyddsmedel. 

Kemikalieinspektionens kostnader för tillståndsprövning har minskat per beslut under de 
senaste tre åren. Under 2018 var kostnaden 92 tkr per fattat beslut, motsvarande kostnad år 
2017 var 100 tkr och 2016 var kostnaden 103 tkr. Kostnaden per fattat beslut har beräknats 
utifrån kostnaden för avgiftsfinansierad verksamhet exklusive resultatområde 3 och 4. 

I den totala kostnaden för prövning ingår även icke avgiftsfinansierad verksamhet, det vill 
säga skattefinansierad verksamhet som inte redovisas mot någon inkomsttitel. Exempel är 
normerande verksamhet som syftar till att säkra en konsekvent riskbedömning både inom 
myndigheten och mellan EU:s medlemsländer, utifrån gällande lagstiftning och regelverk. 
Genom normeringsarbetet i olika arbetsgrupper har Kemikalieinspektionen kunnat skynda på 
harmoniseringen av produktprövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter. 
Harmoniseringen mellan länderna innebär inte bara en ökad effektivitet utan också att de 
beslut som fattas i tillståndsärenden ger avsett skydd för hälsa och miljö. I den icke 
avgiftsfinansierade verksamheten ingår även kostnaderna för det arbete myndigheten gör med 
att ompröva beslut när nya risker har identifierats.  

Kostnaderna för vår icke avgiftsfinansierade verksamhet har minskat från 11,9 mnkr till 7,3 
mnkr mellan 2017 och 2018. Under 2017 riktades resurser till normerande verksamhet i syfte 
att förenkla och förtydliga för företagen. Under 2018 har 9 procent av de totala kostnaderna 
för prövning och tillsyn varit skattefinansierade kostnader, vilket kan jämföras med 15 
procent under 2017.  

Vi prövar dispenser för allmänkemikalier 
Kemikalieinspektionen kan i enskilda fall ge dispens för hantering av vissa förbjudna 
allmänkemikalier. 

Syftet med dispensprövningen är att nå en säkrare användning och att utvecklingen går mot 
att användningen av dessa kemikalier fasas ut. För att en dispens ska beviljas krävs att 
sökande kan visa att hanteringen sker på ett sätt som inte medför risker för människors hälsa 
och för miljön. 

Den här typen av dispenser beviljas normalt sett inte för mer än två år i taget. 
Dispensgrunderna ses kontinuerligt över. 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. 
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Beslut om dispenser för allmänkemikalier 
I tabell 16 redovisar vi antalet beslutade dispensärenden för allmänkemikalier och kostnaden 
för dessa. 

Tabell 16. Antal beslutade dispensansökningar för allmänkemikalier 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal Kostnad 

Dispenser för kvicksilver 14 326 20 248 8 126 

Dispenser för 
trikloretylen/metylenklorid 

7 100 4 72 9 169 

Dispenser från tillståndskrav för 
särskilt farliga produkter 

0 0 3 49 1 85 

Dispenser för mikroplaster i 
kosmetika 

0 0 - - - - 

Summa 21 426 27 369 18 380 

Kemikalieinspektionen har beslutat i totalt 21 olika dispensärenden för allmänkemikalier 
under 2018. Det är 22 procent färre jämfört med 2017 och 17 procent fler jämfört med 2016. 
Eftersom dispenser oftast beviljas för två år är det mest relevant att jämföra med resultatet 
från 2016 och vi kan då se att utvecklingen går mot ett ökat antal beslut i dispensärenden. 
Framför allt har vi beslutat i fler ärenden om dispens från förbudet mot kvicksilver. Andra 
typer av dispenser minskar däremot något. 

Av besluten om dispens från förbudet mot kvicksilver kan vi se att det har skett en förändring 
i vilken typ av användning det söks och beviljas dispens för. Tidigare var det fler ansökningar 
från industrin där kvicksilver använts i olika typer av mätinstrument. I år är det övervägande 
fortsatta dispenser från lärosäten för dispens att använda kvicksilver vid olika typer av 
forskning. Det gäller både forskning på kvicksilvers giftighet och spridning i miljön men 
också forskning inom andra områden där kvicksilver används i olika typer av mätinstrument. 
Att vi ser ett ökat antal beslut om dispens från förbudet på kvicksilver beror till stor del på att 
dispens nu söks för varje enskilt forskningsprojekt. Tidigare kunde forskargrupper och 
institutioner gå ihop och söka om dispens till flera typer av forskningsprojekt i en och samma 
ansökan. 12 av de 14 dispensansökningarna som rör användning av kvicksilver har beviljats, 
mängderna kvicksilver i de beviljade dispensbesluten har i många fall minskat jämfört med 
ansökningshandlingen då beslutet speglar den tänkta användningen och inte 
förpackningsstorlek. Behovet av dispens för användningen av metylenklorid ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare. Under året har vi beviljat samtliga sju dispensansökningar. De 
dispenser som har beviljats för metylenklorid har varit för användning av ämnet som 
lösningsmedel eller vid limning inom industrin. 

Från och med 1 juli 2018 är det förbud mot att använda mikroplast i kosmetiska produkter 
som sköljs av eller spottas ut. Det är möjligt att ansöka om dispens mot förbudet men ingen 
sådan ansökan har inkommit sedan förbudet trädde i kraft. 

Under 2018 har kostnaden för prövning av dispenser för allmänkemikalier ökat jämfört med 
2017. Det är en följd av ytterligare skärpning av kraven och behov av kompletteringar från 
sökanden under prövningens gång. 
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Annan regeltillämpning 
Hantera överklaganden och klagomål 
Årets uppgifter, visar hur vi har hanterat överklaganden som har kommit in till myndigheten 
under respektive år, samt vad kostnaden för denna hantering varit under samma år. Till och 
med 2016 redovisades i stället utfallet av mark- och miljödomstolens domar avseende beslut 
som Kemikalieinspektionen har fattat och som sedan har överklagats. 

Utöver de sakområden som anges i tabellen nedan hanterar vi även andra typer av 
överklaganden, som exempelvis överklaganden av personalärenden. 

Tabell 17. Hantering av inkomna överklaganden. 

2018 Tillstånds- och 
dispensbeslut 

Tillsyns-
beslut 

Beslut om kemikalie- 
och bekämpnings-

medelsavgifter 

Totalt 
antal 

Kostnad 

Omprövning 0 0 0 0 - 

Överlämnande till domstol 2 2 1 5 - 

Avvisande eller 
avskrivande 

0 0 0 0 - 

Totalt antal hanterade 
överklaganden 

2 2 1 5 65 

      

2017 Tillstånds- och 
dispensbeslut 

Tillsyns-
beslut 

Beslut om kemikalie- 
och bekämpnings-

medelsavgifter 

Totalt 
antal 

Kostnad 

Omprövning 1 2 0 3 - 

Överlämnande till domstol 2 1 3 6 - 

Avvisande eller 
avskrivande 

0 0 0 0 - 

Totalt antal hanterade 
överklaganden 

3* 3 3 9 121 

      

2016 Tillstånds- och 
dispensbeslut 

Tillsyns-
beslut 

Beslut om kemikalie- 
och bekämpnings-

medelsavgifter 

Totalt 
antal 

Kostnad 

Omprövning 0 0 3 3 - 

Överlämnande till domstol 4 2 1 7 - 

Avvisande eller 
avskrivande 

0 0 1 1 - 

Totalt antal hanterade 
överklaganden 

4 2 5 11 498 

*Justerat summeringsfel från årsredovisning för år 2017. 

 
Mark- och miljödomstolen har under år 2018 avgjort totalt åtta mål där 
Kemikalieinspektionen har varit part. 

I fem av målen har domstolen avslagit överklaganden och därmed gått på 
Kemikalieinspektionens linje. I två av dessa mål har domstolen instämt i 
Kemikalieinspektionens bedömning att det inte funnits förutsättningar att bevilja ansökningar 
om fortsatt produktgodkännande för en biocidprodukt och ett växtskyddsmedel. I ett mål som 
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rörde nöddispens för växtskyddsmedel har domstolen, i likhet med Kemikalieinspektionen, 
konstaterat att förutsättningar för att bevilja en dispens inte har varit uppfyllda. I två 
ytterligare mål har domstolen fastställt Kemikalieinspektionens beslut om att ålägga 
miljösanktionsavgift. Domstolen konstaterade att förutsättningar för att påföra de aktuella 
avgifterna var uppfyllda. 

I ett mål har Kemikalieinspektionen ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att ett företag 
ska betala vite. Domstolen har konstaterat att förutsättningar för att utdöma vitet föreligger 
och biföll därför Kemikalieinspektionens talan. 

I ett mål har domstolen upphävt Kemikalieinspektionens beslut om föreläggande för ett 
företag att upphöra med försäljningen av vad myndigheten bedömde vara en biocidprodukt. 
Domstolen ansåg inte att den aktuella produkten var att anse som en biocidprodukt och att 
förutsättningar för att besluta om ett föreläggande därför inte var uppfyllda. 
Kemikalieinspektionen har överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen som ännu 
inte avgjort målet. 

Ett mål har avskrivits av Mark- och miljödomstolen efter att företaget har återkallat sin talan. 

Antalet överklaganden 2018 är färre jämfört med 2017 respektive 2016. Kostnaderna per 
överklagande är lika stora 2018 som för 2017.  

Exportanmälningar av farliga ämnen 
Kemikalieinspektionen är nationell myndighet för Rotterdamkonventionen och vi handlägger 
förhandsgodkännanden vid internationell handel med vissa farliga kemikalier. 

Tabell 18. Exportanmälningar av farliga ämnen 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Exportanmälningar 82 336 99 289 96 244 

Vi har under året handlagt 82 exportanmälningar av farliga kemikalier från Sverige till andra 
länder. Vi har rapporterat till EU-kommissionen vilka volymer som exporterats från Sverige 
och vilka som är importörer i respektive importland. Kostnaderna inkluderar även EU-
gemensamma möten som varierar i arbetsinsats mellan åren. 
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Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik 
Kemikalieinspektionen inspekterar tillverkare och importörer av kemiska produkter, varor och 
bekämpningsmedel. Vi samarbetar om tillsynsfrågor inom EU och vägleder kommuner och 
länsstyrelser i deras kemikalietillsyn. Myndigheten ansvarar också för produkt- och 
bekämpningsmedelsregistren, där alla de kemiska produkter och biologiska medel som 
produceras, importeras och sprids på den svenska marknaden ska finnas registrerade. 
Registret används för att ta fram statistik om kemikalieanvändningen. Kemikalieinspektionen 
använder även registret i arbetet med att utveckla regler och för att göra urval av företag och 
produkter som ska inspekteras.  

Vi förvaltar register och producerar statistik 
Produktregistret 
Kemikalieinspektionen samlar årligen in information om vilka företag som tillverkar, 
importerar eller för in kemiska produkter i Sverige. Uppgifterna lagras i det svenska 
produktregistret som Kemikalieinspektionen förvaltar. Företagen ska enligt gällande svensk 
kemikalielagstiftning årligen rapportera in registreringspliktiga kemiska produkter som 
överskrider 100 kg per år till produktregistret. Rapporteringen omfattar produkternas innehåll, 
användningsområden och försäljningsvolymer. Om kvantiteten överstiger 1000 kg ska 
företaget betala en avgift. Avgifterna ska finansiera stöd till företag, tillsyn och 
produktregistret. 

Figur 19. Förvaltning och användning av produktregistret. 
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Tabell 19. Förvaltning av produktregistret 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016  

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Antal företag 2 478 - 2 438 - 2 349 - 

Antal produkter i registret 122 534 - 116 253 - 108 150 - 

Antal nyanmälda produkter 13 166 - 12 856 - 12 151 - 

Antal 
miljösanktionsavgifter(MSA)* 

0 - 61 - 61 - 

Antal externa uttag från registret 44 - 47 - 43 - 

Kostnad för uttag från registret - 1 194 - 1 032 - 1 095 

Total kostnad för förvaltning 
av produktregistret 

- 9 271 - 10 566 - 12 635 

*Under 2018 har MSA inte påförts på grund av avsaknad av regelhänvisning. 

Tabellen visar att antalet produkter i registret fortsätter att öka medan antalet företag är 
relativt konstant. 

I december avslutade vi vårt utvecklingsprojekt av ett nytt produktregister som pågått de 
senaste åren. Myndigheten kan redan nu se en effektivisering som syns i minskade 
förvaltningskostnader. 

Även våra nordiska grannländer har motsvarande produktregister. Information från dessa 
samlas i den så kallade SPIN-databasen. Databasen används bland annat vid prioritering av 
regelutveckling i såväl Sverige som övriga Norden och inom EU. Under året har vi haft ett 
möte där vi säkrat informationsutbyte kring datasystem för registerhantering i respektive land. 

Bekämpningsmedelsregistret 
Bekämpningsmedelsregistret innehåller information om alla bekämpningsmedel som är, eller 
tidigare har varit, godkända i Sverige. Uppgifterna i bekämpningsmedelsregistret finns 
tillgängligt på Kemikalieinspektionens webbplats och uppdateras varje dygn med information 
från senaste tagna besluten. Bekämpningsmedelsregistret innehåller bland annat uppgifter om 
ett bekämpningsmedel är godkänt eller inte och hur godkända medel får användas. 

Att tillhandahålla tydlig och uppdaterad information om bekämpningsmedel är till nytta i vårt 
interna arbete, som tillsynsarbetet och produktionen av årsavgifts- och statistikuppgifter. 
Informationen är också användbar för företag, andra myndigheter, den kommunala tillsynen 
och för allmänheten. 

Vår statistikproduktion 
Kemikalieinspektionen är en officiell statistikmyndighet. Uppgifter från produktregistret och 
bekämpningsmedelsregistret används som underlag för den statistik som vi producerar. Vi 
kan följa hur användning av olika produkter, försäljningsvolymer och förekomst av ämnen 
påverkas av olika insatser på kemikalieområdet, exempelvis ny lagstiftning. 

Under 2018 har myndigheten färdigställt ett nytt statistikverktyg för att förbättra och förenkla 
statistikproduktionen. Detta lägger grunden till en modernisering av Kemikalieinspektionens 
nuvarande statistikproduktion och möjliggör en mer effektiv och mer ändamålsenlig 
informationsanvändning. 
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Under året har vi avslutat arbetet med att ta fram underlag för kommande inrapportering av 
statistik om användning av växtskyddsmedel i olika grödor inom jord- och trädgårdsbruket. 
Detta är en statistik som ska rapporteras till EU vart femte år. Kostnaden för att få fram detta 
underlag utgör 1 780 tkr av de totala kostnaderna för statistik avseende 2018 och 2017. 

Tabell 20. Officiell statistik 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Överblickstabeller 24 - 24 - 24 - 

Flödesanalyser 34 - 34 - 37 - 

Försålda kvantiteter av 
bekämpningsmedel 

1 - 1 - 1 - 

Totalt 59 3 228 59 2 624 62 888 

 

Den officiella statistiken består bland annat av överblicksstatistik och flödesanalyser. 

Överblicksstatistiken består av 24 tabeller som visar var dessa kemikalier förekommer och 
hur de används i samhället. Genom överblicken kan vi följa upp vidtagna åtgärder och 
observera förändringar i användningen av produktgrupper, branschers inköp av kemikalier, 
faroprofiler för kemikalier och användning av de mest använda ämnena. 

Flödesanalyserna ger fakta om ämnen och ämnesgrupper, till exempel framställningsmetoder, 
fysikaliska data och användningsmönster. Vi har uppdaterat 34 flödesanalyser under året dels 
utifrån bestämda uppdateringsintervall, men också med hänsyn till ämnen som är aktuella i 
regeringsuppdrag eller i interna utredningar. Vi besvarar även frågor från externa intressenter 
som forskare, andra myndigheter och journalister. Figur 20 visar ett exempel där vi utifrån 
flödesstatistiken kan se hur volymerna av det mjukgörande ämnet di(etylhexyl)ftalat (DEHP) 
förändrats över tid. 

Figur 20. Förekomst av ämnet DEHP i kemiska produkter 1993–2017* (volym i ton).  

 
*Inrapportering av försäljningsvolymer sker senaste den 28 februari efterföljande kalenderår. Under 
2018 bearbetade vi data för 2017.   
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Förutom den officiella statistiken sammanställer vi uppgifter som efterfrågas som underlag 
för forskning och för miljöpolitiska beslut av andra myndigheter. Informationen har stort 
värde för svenska myndigheter, myndigheter i EU:s medlemsländer och 
forskningsinstitutioner. Informationen har även stort värde för samhällsplanering och för de 
analyser som är nödvändiga i arbetet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Allmänheten har fri 
tillgång till information om kemiska produkter på den svenska marknaden genom en databas 
som finns tillgänglig på Kemikalieinspektionens webbplats. 

Vårt tillsynsarbete 
Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn på flera sätt och samarbetar med andra myndigheter i 
Sverige och i andra länder. Vi utövar tillsyn av importörer och tillverkare i Sverige, vi ger 
tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser och vi initierar och deltar i tillsynsarbetet i 
EU. 

Figur 21. Kemikalieinspektionens arbete med de tre tillsynsuppdragen.

 
Att företag följer kemikaliereglerna är en viktig förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. Kemikalielagstiftningen består till största delen av olika EU-förordningar. För 
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att uppnå en likvärdig tillsyn och för att arbetet för en Giftfri miljö ska vara effektivt är vår 
möjlighet till samverkan inom EU och nationellt en avgörande faktor. Ett av etappmålen för 
Giftfri miljö är effektivare kemikalietillsyn inom EU. 

I samverkan med övriga EU-länder initierar vi gemensamma tillsynsprojekt och arbetar för en 
konkurrensneutral uttolkning och tillämpning av kemikalielagstiftningen på EU-marknaden. 
Effekten som eftersträvas är att tillsynen i andra EU-länder gör att produkter som når den 
svenska marknaden redan är kontrollerade enligt EU:s kemikalieregler. 

Vår samverkan med de centrala tillsynsmyndigheterna och vårt stöd till kommuner och 
länsstyrelser i form av tillsynsvägledning är förutsättningar för en effektiv och likvärdig 
tillsyn inom Sverige. 

Vårt tillsynssamarbete inom EU 
Det gemensamma arbetet inom EU sker inom ramen för olika nätverk. Nätverkens praktiska 
arbete är fördelat på arbetsgrupper. Samordningen av tillsynen sker till stor del genom 
gemensamma tillsynsprojekt som respektive medlemsland genomför inom sin nationella 
tillsyn. 

Det största samverkansorganet Forum för informationsutbyte om verkställighet (Forum) är 
reglerat i Reach-förordningen och obligatoriskt för EU:s medlemsländer. Inom Forum pågår 
flera gemensamma projekt och pilotprojekt, de senare oftast med färre deltagande länder (se 
vidare under avsnittet Vår operativa tillsyn sid.66). 

Kemikalieinspektionen har genom regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri 
vardag kunnat bygga upp kompetens och erfarenhet av varutillsyn som gett oss möjlighet att 
driva arbetet med att lyfta varutillsynen inom EU. På så vis bidrar vi till Effektivare tillsyn 
inom EU, vilket är ett av etappmålen för det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Totalt 
har inspektörer från Kemikalieinspektionen deltagit i tio arbetsgrupper varav i fyra som 
ordförande. 

Under 2018 har vi deltagit i och lett arbetsgruppen som koordinerat den operativa fasen av ett 
EU-projekt om ämnen i varor (Substances In Articles, SIA). I projektet deltar 15 EU-länder 
som granskar hur leverantörer av varor informerar kunder och anmäler förekomsten av vissa 
farliga ämnen i varor. Mer information om den svenska operativa tillsynen finns i avsnittet 
Vår tillsyn av varor (sid. 69).  

Under 2018 har Kemikalieinspektionen initierat, planerat och drivit arbetet med att ta fram 
checklistor och annat arbetsmaterial till det första EU-gemensamma tillsynsprojektet om 
biocidbehandlade varor. Projektet kommer att fortsätta under 2019 med 
Kemikalieinspektionen som ordförande. 

Under året har vi även varit med och tagit fram utbildningsmaterial och undervisat andra 
inspektörer inom EU. Utbildningen fokuserade på biocidbehandlade varor samt registrering 
av ämnen. Dessa inspektörer kommer i sin tur att utbilda sina kollegor nationellt. 
Utbildningsinsatsen får stor spridning och möjliggör en gemensam kunskapsbas. 

Product Safety Network (ProSafe) är ett fristående nätverk med inriktning på 
konsumentsäkerhet för EU- och Efta-länder (European Free Trade Association). Nätverket 
samordnar tillsynsinsatser med inriktning på varors kemiska risker. Under 2018 har vi deltagit 
i arbetsgruppen för ett EU-projekt för tillsyn av farliga ämnen i elektriska leksaker (Joint 
Action 2016). Resultatet redovisas i avsnittet Vår tillsyn av varor (sid. 69). 
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Tabell 21. Tillsynssamarbete inom EU 2016–2018 (kostnad tkr). 

Nätverk 2018 2017 2016 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Forum 

Ordinarie Forummöte 3 - 3 -  3  - 

BPR-subgrupp 3 - 3 - 3 - 

Arbetsgrupper inom Forum 22 - 17 - 5 - 

Övriga nätverk för tillsynsfrågor 

Nordiska kemikaliegruppen 3 -   1  -   1  -  

CLEEN 1 -   1  -   1  -  

PPP Enforcement 2 -   4  -   1  -  

RoHS-nätverk 1 -   2  -   1  -  

Product Safety Network 6 -   10  -   6  -  

Totalt 41 3 520 41 3 583 21 3 000 

Uppföljning av 2018 års EU-samverkan 
Resultaten av de EU-gemensamma projekten redovisas året efter den operativa fasen. De 
resultat och effekter vi tagit del av under året är utfall utifrån de projekt vi deltog i 2017 vilka 
redovisas nedan. 

EU-gemensamt 
tillsynsprojekt med 
fokus på hur 
information 
kommuniceras i 
distributionskedjan. 

898 inspektioner 
utfördes i 29 EU/EES-
länder. Informationen för 
375 kemiska ämnen 
kontrollerades. 

82 procent av de inspekterade företagen efterlever 
de krav som ställs i Reach-förordningen om 
kommunikation i distributionskedjan och om 
riskhantering (utifrån den information som ges i 
säkerhetsdatabladen). 

I Sverige deltog förutom 
Kemikalieinspektionen 
Arbetsmiljöverket, 
Länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket. 

I projektet undersökte Echa kvaliteten på 50 
kemikaliesäkerhetsrapporter. Undersökningen visade 
att kemikaliesäkerhetsrapporterna var otydliga, 
saknade relevant information och inte var 
uppdaterade och dessa brister påverkar kvaliteten på 
den information som ges i de utökade 
säkerhetsdatabladen. 

 

EU-gemensamt tillsynsprojekt, Joint 
Action 2015. Projektet, som 
initierats av EU-nätverket ProSafe, 
fokuserade på tillsyn av leksaker i 
mjuk plast och hade sin operativa 
fas under 2017. 

Sverige var drivande i 
projektgruppen. 17 länder 
utförde operativ tillsyn. 
Sammanlagt kontrollerades och 
analyserades 255 leksaker 
såsom plastdockor och 
badleksaker  

19 procent av kontrollerade 
leksaker innehöll förbjudna 
halter av främst DEHP. I den 
svenska tillsynen analyserades 
15 leksaker, varav två hade 
halter av DEHP över 
gränsvärdet. 

Vår operativa tillsyn 
Kemikalieinspektionens tillsynsuppdrag omfattar kemikalier i varor, kemiska produkter och 
bekämpningsmedel. 

Vi kontrollerar att företag som importerar, tillverkar eller för in produkter och varor från EU 
följer de lagar och regler som finns inom Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Vi ställer 
krav på företagen att åtgärda brister eller dra tillbaka produkterna från marknaden. Vi 
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tillhandahåller också information som underlättar för företagen att tolka och följa 
lagstiftningen. 

Figur 22. Effektkedja över hur vårt operativa tillsynsarbete bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö och globala hållbarhetsmål. 

 
Inspektionsarbetet kan ske på ett flertal olika sätt. Tillsynen kan fokusera på antingen ett fåtal 
ämnen och regelområden eller en mer omfattande tillsyn. Val av metod bestäms utifrån vad 
som ger störst effekt och är mest kostnadseffektivt i förhållande till resursåtgång och därför 
varierar antalet analyser och inspektioner mellan åren. 

I tillsynen kontrollerar vi bland annat följande: 

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

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

• Att bekämpningsmedel och andra kemiska produkter är rätt klassificerade, och att 
informationskraven i form av märkning och säkerhetsdatablad är uppfyllda. 

• Att företag fullgör sin informationsskyldighet till sina kunder. 

Kemikalieinspektionen planerar tillsynen utifrån största möjliga riskminimering men också 
utifrån att företag ska ha möjlighet att verka på en konkurrensneutral marknad. I vissa fall gör 
vi analyser för att kontrollera klassificering eller innehåll av förbjudna ämnen. Genom att 
produkterna klassificeras och märks korrekt kan de som använder produkterna skydda sig 
eller välja en mindre farlig produkt. 

Under löpande verksamhetsår behöver vi också kunna genomföra snabba kontroller utifrån 
information som vi får genom våra kontakter med andra myndigheter, företag och allmänhet. 
Dessa insatser rubricerar vi som händelsestyrd tillsyn och kan medföra att hela 
produktområden behöver kontrolleras i syfte att bibehålla likvärdiga konkurrensförhållanden. 
Tips som kommer in till myndigheten kan också leda till att vi får information om företag som 
inte är anmälda till vårt produktregister. Den totala kostnaden för operativ tillsyn varierar 
mellan åren beroende på behov av satsningar inom tillsynsvägledningen och vårt 
tillsynssamarbete inom EU. Detta kan i sin tur medföra att antalet inspektioner varierar. 

Analyskostnaderna varierar beroende på vilka produkter och vilka ämnen som analyserats. 
Under 2018 har vi ökat antalet analyser av växtskyddsmedel, vilket medfört att 
analyskostnaderna ökat. 
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Tabell 22. Översikt av operativ tillsyn 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad Antal  Kostnad Antal  Kostnad 

Antal inspektioner 671 - 518 - 759 - 

Varav besöksinspektioner 149 - 110 - 96 - 

Antal analyserade varor/produkter 690 - 510 - 681 - 

Antal miljösanktionsavgifter 21 - 16 - 26 - 

Antal åtalsanmälningar 111 - 99 - 163 - 

Analyskostnad - 2 119 - 1 041 - 1 129 

Total kostnad för tillsyn - 28 218 - 25 751 - 29 084 

Vår tillsyn av varor 
Myndighetens arbete med tillsyn av varor fokuserar på de områden där våra insatser kan ge 
störst effekt. 

Vi prioriterar vår operativa tillsyn utifrån en fastställd strategi och baserar dem 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). 

Vår prioritering av tillsyn bygger på våra erfarenheter och kunskap om förekomst av farliga 
kemikalier i material och dessa produkters användningsmönster samt inriktningen på 
handlingsplanen för en giftfri vardag. 

Tidigare kontroll av kemikalier i varor visar risk för förekomst av otillåtna halter av farliga 
ämnen i material såsom mjuka plaster, gummi och metaller och elektroniska komponenter. 
Under 2018 har vi fokuserat på varor som innehåller en eller flera av dessa material och som 
dessutom har exponeringsmönster som innebär kroppskontakt. 

Tabell 23. Operativ tillsyn av varor 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad Antal  Kostnad Antal  Kostnad 

Antal inspektioner 310 - 172 - 261 - 

Varav antal besöksinspektioner 83 - 35 - 20 - 

Antal analyserade varor/produkter 600 - 511 - 631 - 

Total kostnad - 9 968 - 7 966 - 9 496 

Varuflödet ökar och handelsmönster förändras då e-handeln ökar kraftigt. Behovet av 
samverkan mellan myndigheter inom och utanför Sverige ökar. Tillsynsamarbete för en giftfri 
vardag sker på fler områden både nationellt och i samverkan med andra länder inom EU. 
Syftet är att få en effektiv och likvärdig tillsyn och att genom ökad samverkan uppnå 
regelefterlevnad. För att få effekt är det dessutom viktigt att säkra konsumenters tillgång till 
korrekt information om en vara innehåller farliga ämnen och öka medvetenheten om att det 
finns risker med att handla varor från företag utanför EU.  
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I ett EU-gemensamt pilotprojekt har vi granskat varuleverantörernas informationsplikt enligt 
Reach-förordningens artikel 33. Artikel 33 ställer krav på leverantörer att lämna information 
om särskilt farliga ämnen som finns i deras varor. Granskning har gjorts av ämnen som 
betraktas som särskilt farliga och som omfattas av informationskravet på 
kandidatförteckningen. Vi har totalt inspekterat 80 företag och analyserat 220 varor gjorda av 
mjuk PVC-plast och konstläder. Resultatet visar att 23 varor innehöll enbart ämnen på 
kandidatförteckningen och ytterligare fem varor innehöll även ämnen för vilka användningen 
är begränsad. 

När handeln sker från företag i länder utanför EU direkt till konsument försvinner denna 
informationsskyldighet och det finns en risk att konsumenter inte får information om 
eventuell förekomst av farliga ämnen. Under 2018 har vi granskat varor som når den svenska 
marknaden via nätbutiker. Näthandelsföretagen var baserade i såväl Sverige, inom EU samt 
utanför EU och fokus har legat på varugrupper som vanligen uppvisar brister, exempelvis 
leksaker, smycken och elektronikprodukter. Vid analys av kemikalieinnehåll fann vi flest 
brister hos företag som har sin bas utanför EU. 

Figur 23. Andel varor i procent med för höga halter av otillåtna ämnen som vi köpte från företag 
baserade i olika länder. 

 
 

Resultaten tyder på att varor som handlas direkt från företag utanför EU har en större risk att 
innehålla otillåtna ämnen. Tillsynsmyndigheters möjlighet att ställa krav på åtgärder beror av 
företagets hemvist. Flera företag utanför EU vidtog frivilliga åtgärder, men det är viktigt att 
tillsynsmyndigheter inom och utanför EU utvecklar ett effektivt samarbete över gränserna. 
Det är även viktigt med en ökad medvetenhet hos konsumenter om riskerna med e-handel. De 
risker vi ser med näthandel stärks ytterligare av resultat från test av 12 mobilladdare som 
Elsäkerhetsverket köpt via en nätplattform. Mobilladdarna kontrollerades avseende kraven på 
elsäkerhet. Samtliga 12 hade allvarliga brister både avseende kraven på elsäkerhet och 
innehållet av begränsade kemiska ämnen. Samtliga innehöll bly i för höga halter och två 
innehöll kadmium.  

Varje år har vi ett tillsynsprojekt där vi särskilt granskar hemelektronik. Elektriska produkter 
är den varugrupp där vi hittar störst andel otillåtna ämnen i samband med tillsyn. Under 2018 
har vi granskat totalt 120 elektriska produkter. Analysresultaten visar att 15 procent av 
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produkterna innehöll halter av ämnen över tillåtna gränsvärden vilket medförde saluförbud 
och åtalsanmälan. Förekomsten av skadliga ämnen i elektriska produkter medför risker för 
hälsa och miljö i första hand vid tillverkning av produkterna och när produkterna blir till 
avfall. Under användningen bidrar produkterna till den sammanlagda exponeringen för ämnen 
som vi människor utsätts för.  

Kemikalieinspektionen har testat 21 mjuka klämleksaker av typen ”squishies” med avseende 
på avgivning av vissa flyktiga organiska ämnen till luft. Undersökningen initierades med 
anledning av en studie utförd av danska Miljöstyrelsen. De hittade flera flyktiga organiska 
ämnen i halter som vid deras riskbedömningar visade sig kunna utgöra risker, främst för 
ögon- och luftvägsirritation. Utifrån våra analysresultat kommer vi att göra en ny bedömning 
av risken med leksakerna och vidta åtgärder i de fall då det anses nödvändigt. 

Under 2018 har Kemikalieinspektionen kontrollerat företag som säljer oljelampor. Varje år 
sker olyckor där barn har druckit lampolja eller sugit på veken i oljelampor och därigenom 
fått i sig olja. För att undvika olyckor finns regler för hur en prydnadsoljelampa ska vara 
utformad. Vid tidigare tillsyn 2013 uppfyllde ingen oljelampa kraven. Drygt 400 företag har 
fått informationsutskick om reglerna och 29 har inspekterats. Sammanlagt kontrollerades 39 
oljelampor. För sex av oljelamporna kunde företagen visa upp dokumentation som visar att de 
uppfyller kraven i standarden. Totalt 20 oljelampor saknade dokumentation eller uppfyllde 
inte kraven. Försäljningen av de lamporna har stoppats av företagen eller fått beslut om 
saluförbud. Fyra oljelampor visade sig inte omfattas av reglerna eftersom de inte säljs till 
allmänheten. För nio oljelampor bedömde vi utifrån företagens redovisning att de kan ses som 
primär ljuskälla och därför inte omfattas. 

Kemikalieinspektionen har inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt kontrollerat företag 
som säljer reklamartiklar. Cirka 250 företag har fått informationsutskick om reglerna, 47 
företag har inspekterats och 115 varor har analyserats. Varorna är främst lågpriselektronik och 
produkter av mjuk plast. Av samtliga testade varor innehöll 17 procent förbjudna halter av 
något ämne. Projektet avslutades med att Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och 
Elsäkerhetsverket gemensamt höll en utbildning för branschen. 

Myndigheten har utfört tillsyn av företag som säljer luftvärmepumpar. Luftvärmepumpar 
innehåller fluorerade växthusgaser och verksamhetsutövare som överlåter en luftvärmepump 
ska därför säkerställa att installationen görs av ett certifierat företag. Kemikalieinspektionen 
har sökt upp och informerat samtliga företag som överlåter luftvärmepumpar om gällande 
regler. För 20 av företagen har vi hittills försäkrat oss om att de uppfyller beviskraven för en 
korrekt installation.  

Vi har tagit emot 67 tips från allmänhet, myndigheter och företag som gäller kemikalier i 
varor via vårt tipsverktyg på www.kemikalieinspektionen.se. Utöver det har vi fått in fyra 
ärenden via två system inom EU för spridning av information om farliga produkter. Av alla 
inkomna tips har nära hälften föranlett en tillsynsinsats i någon form. Cirka två tredjedelar av 
tipsen härrör från privatpersoner och anonymt inskickade tips. 

Företag är skyldiga att på eget initiativ lämna information till Kemikalieinspektionen om de 
upptäcker att en vara inte uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen eller medför en risk, en 
så kallad underrättelse. Det har inkommit tio underrättelser gällande kemikalier i varor till 
myndigheten under 2018. 
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Tabell 24. Inriktning av operativ tillsyn av varor 2018. 

Prestation Antal inspektioner 2018 Besöksinspektioner 2018 Analyserade produkter 2018 

E-handel 30 0 106 

Substances in 
articles, SIA 

80 54 220 

Hemelektronik 46 9 120 

Oljelampor 29 0 0 

Squishies 13 0 21 

Reklamartiklar 47 18 115 

Luftvärmepumpar 20 0 0 

Händelsestyrd 
tillsyn 

24 0 1 

Inspektioner 
utöver 
ovannämnda 

21 2 17 

Totalt 310 83 600 

Vår registerbaserade tillsyn 
Vi kontrollerar systematiskt de företag som återfinns i produktregistret och vi genomför 
tillsynsinsatser för att hitta företag och produkter som inte är anmälda. Vi söker aktivt 
information om tänkbara tillsynsbehov genom omvärldsbevakning och inkommande tips från 
andra myndigheter, företag och allmänhet. Den ökade handeln av produkter via internet ställer 
nya krav på vårt tillsynsarbete. Vi stärker nu vår kompetens ytterligare och anpassar våra 
metoder för effektiv regeltillämpning av dessa produktflöden. 

Vår tillsyn av kemiska produkter 
Kemiska produkter omfattar ämnen och blandningar av ämnen. Många kemiska produkter har 
egenskaper som gör att de kan vara farliga för människors hälsa och för miljön. De som 
använder produkterna måste 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. 

Tabell 25. Operativ tillsyn av kemiska produkter 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Antal inspektioner 262 - 245 - 389 - 

Varav antal besöksinspektioner 45 - 63 - 76 - 

Antal analyserade varor/produkter 43 - 0 - 41 - 

Total kostnad - 12 971 - 13 941 - 15 871 

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 tydlig för företagen. De företag som inspekteras kan vara allt från 
enmansföretag till stora koncerner med tusentals anställda. Inspektionerna sker utifrån 
företagens produktsortiment och olika produkttyper. Syftet är att kontrollera att företagen 
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följer reglerna för kemiska produkter samt öka företagens kunskap om kemikalier och 
kemikalielagstiftningen. 

PIC-förordningen (Prior Informed Consent) ställer krav på anmälan av vissa farliga ämnen till 
länder utanför EU. Importlandet kan besluta om att antingen godkänna eller avslå import. I år 
har Kemikalieinspektionen, inom ramen för ett EU-projekt, bedrivit tillsyn enligt PIC-
förordningen. Myndigheten har kontrollerat sex företag och åtta ämnen i nio produkter. Detta 
för att säkerställa att produkter som innehåller de aktuella ämnena inte exporteras utanför 
Sverige i strid med regelverket. I projektet har vi även kontrollerat att information i märkning 
och säkerhetsdatablad varit korrekt. Inga allvarliga brister har observerats. 

Gödselmedel som innehåller mer än 100 gram kadmium per ton fosfor får inte säljas eller 
överlåtas. Företag som tillverkar, importerar eller sätter ut gödselmedel på den svenska 
marknaden ska rapportera kadmiumhalterna till produktregistret. Under 2018 har vi 
genomfört kontroll av kadmium i mineralgödsel avsedd för grödor till livsmedelsproduktion. 
Vi riktade informationsbrev till de totalt 25 företag som vid tillfället fanns i produktregistret. 
Myndigheten kontrollerade även med tullverket att alla som importerat den typ av gödsel 
fanns med i produktregistret. Nio av dessa företag hade produkter för detta ändamål och 
ansågs relevanta för att genomgå analys. Analysresultaten för proverna vid detta tillfälle 
visade inga kadmiumhalter över det nationella gränsvärdet. Granskningen bedöms ha omfattat 
en stor del av den svenska marknaden för gödsel av den här typen. 

Kemikalieinspektionen har tagit emot 171 tips från allmänhet, myndigheter och företag om 
misstänkta regelöverträdelser som gäller kemiska produkter. Myndigheten har prioriterat 79 
av dessa för vidare handläggning. De flesta tipsen gäller faromärkning på förpackningar. 
Under 2018 har vi genomfört 68 inspektioner. 

Tabell 26. Inriktning av operativ tillsyn av kemiska produkter 2018 

Prestation 2018 

Antal inspektioner  Varav besöksinspektioner  Analyserade produkter  

Regional 
inspektionsomgång 

94 37 0 

PIC-förordningen 6 5 0 

Kadmium i gödsel 9 0 18 

VOC i färg- och 
lackprodukter 

12 0 22 

CLP-2018 15 0 0 

REACH tillstånd  
2017–2018 

43 1 0 

Ytskyddsprodukter 10 0 0 

Händelsestyrd tillsyn 68 2 3 

Inspektioner utöver 
ovannämnda 

5 0 0 

Totalt 262 45 43 

Vår tillsyn av bekämpningsmedel 
Bekämpningsmedel kan ha egenskaper som medför särskilda risker för människor, djur och 
miljö. Därför måste produkterna granskas och godkännas innan de får släppas ut på 
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marknaden och användas. 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 de godkända produkternas 
sammansättning stämmer överens med de krav som finns i produktgodkännandet. 

Tabell 27. Operativ tillsyn av bekämpningsmedel 2016–2018 (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Antal inspektioner 99 - 101 - 109 - 

Varav antal besöksinspektioner 21 - 12 - 0 - 

Antal analyserade varor/produkter 47 - 0 - 9 - 

Total kostnad - 5 278 - 3 844 - 3 717 

Kemikalieinspektionen har i år analyserat växtskyddsmedel avseende halten verksamt ämne, 
eventuella föroreningar samt vissa fysikaliska egenskaper såsom pH-värde, färg och lukt. 
Syftet är att säkerställa att produkterna följer godkännandebeslutet samt att det inte 
förekommer illegala produkter på den svenska marknaden. Myndigheten har inspekterat tio 
företag och analyserat tolv produkter. Av dessa produkter avvek två från godkännandebeslutet 
genom att halten verksamt ämne var för låg. 

Under 2018 har Kemikalieinspektionen påbörjat arbetet med hur EU:s nya kontrollförordning 
ska implementeras i Sverige. Den kommer att träda i kraft under 2019 och kommer att 
påverka Kemikalieinspektionens tillsyn. 

För att tillsyn av växtskyddsmedel ska kunna bedrivas effektivt behöver ansvaret vara tydligt 
fördelat mellan Kemikalieinspektionen och den kommunala miljötillsynen. Ansvaret utgår 
från vilken roll det enskilda företaget har i distributionskedjan på den svenska marknaden, om 
de agerar som distributörer eller importerar produkterna. Kemikalieinspektionen har 
genomfört breda kontroller av stora distributörers produktflöden av växtskyddsmedel. Vi kan 
konstatera att de allra flesta av dessa företag har produkter som tillhör såväl vårt som 
kommunernas tillsynsansvar. Myndigheten kontrollerade också ett antal produkter per företag 
för att se om utformning av säkerhetsdatablad och märkning var korrekt utformade. Resultatet 
visar att produktinformationen innehåller få brister. 

Myndighetens tillsyn av biocidprodukter har under 2018 fokuserat på produkter som är 
undantagna kravet på godkännande och på företag baserade i Västra Götaland och Småland. 
Vi har inventerat alla företag inom det geografiska området och 23 har inspekterats, varav 
knappt hälften i form av inspektionsbesök. Under inspektionerna har vi kontrollerat 
produktinformation i form av säkerhetsdatablad, märkning samt att det verksamma ämnet i 
produkterna köps från en godkänd leverantör, vilka samtliga visade sig göra. En knapp 
tredjedel av företagen uppvisade brister avseende märkningen. 

Kemikalieinspektionen har tagit emot 104 tips från allmänhet, myndigheter och företag 
gällande misstänkta regelöverträdelser. Vi har prioriterat 40 av dessa för vidare inspektion. 
Den största andelen av tipsen kommer från andra myndigheter. 
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Tabell 28. Inriktning av operativ tillsyn av bekämpningsmedel 2018. 

Prestation 2018 

Antal 
inspektioner  

Varav 
besöksinspektioner  

Analyserade 
produkter  

Uppföljning tillsyn av 
växtskyddsmedel 

17 2 0 

Regional tillsyn av biocidprodukter 23 11 0 

Analys av växtskyddsmedel 10 0 47 

Stora distributörer av 
växtskyddsmedel 

9 8 0 

Händelsestyrd tillsyn 40 0 0 

Inspektioner utöver ovannämnda - - - 

Totalt 99 21 47 

Vår tillsynsvägledning 
Kemikalieinspektionen ger tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. 
Tillsynsvägledningen består av råd och stöd, samordning och uppföljning för att öka 
rättssäkerheten, likvärdigheten och höja kvaliteten i kontrollen. Detta görs i form av 
seminarier, vägledningsmaterial genom vår nätverksplattform. 

Statskontorets rapport ”Bättre stöd med kommunal medverkan” visar att kommuner och 
länsstyrelser har högt förtroende för Kemikalieinspektionens kompetens och anser att 
myndigheten är drivande i frågor som rör kemikalietillsyn och har en förmåga att leda och 
samordna kemikalietillsyn. 

Figur 24. Effektkedja över hur vår tillsynsvägledning bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
och globala hållbarhetsmål. 

 

Vi har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2019–2021. I planen redogör vi för 
vilka kunskapsområden vi prioriterar. Vi utvärderar och anpassar kontinuerligt i vilken form 
tillsynsvägledning ska ske för att möta behovet hos kommuner och länsstyrelser. 

Tabell 29. Genomförda vägledningsinsatser till kommuner och länsstyrelser (kostnad tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  Antal  Kostnad  

Seminarier 3 - 1 - 5 - 

Utbildningar 5 - 8 - 6 - 

Tillsynsvägledning brev 5 - 5 - 4 - 

Totalt 13 2 714 14 3 512 15 2 586 

Prestation

Vi vägleder 
kommunerna i deras 

tillsyn genom att 
informera, samorda 

och ta fram 
stödmaterial.

Effekt på kort sikt

Kommunerna har rätt 
förutsättningar att 

bedriva effektiv och 
enhetlig tillsyn.

Effekt på 
medellång sikt

Ökad 
lagefterlevnad 

och konkurrens 
på lika villkor.

Effekt på 
lång sikt

Minskade risker för 
hälsa och miljö.

Mål

Giftfri miljö 
och globala 

hållbarhetsmål.
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Råd och stöd 
Under 2018 har vi erbjudit kommuner och länsstyrelser stöd i form av vårt grundläggande 
seminarium om utsläppande av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor på 
marknaden samt tillsyn i detaljhandeln. Vi har också genomfört två fördjupningsseminarier 
med fokus på regler kring märkning av kemiska produkter i detaljhandeln respektive regler 
om biocidprodukter och dess verksamma ämnen. 

Vi arbetar löpande med att utveckla vårt stöd till kommuner. Under året har vi genomfört en 
utbildning om reglerna i VOC-direktivet som gäller vissa färger och lacker. Utbildningen 
arrangerades efter önskemål från Miljösamverkan Östergötland och 30 deltagare från 13 
kommuner och länsstyrelser deltog. Utbildningens syfte var att öka kunskapen hos länets 
inspektörer och underlätta deras tillsyn av dessa produkter. 

Kommunernas miljöinspektörer får råd och stöd genom vår särskilda informationskanal för 
tillsynsvägledning på vår webbsida. Kemikalieinspektionen erbjuder stöd i tillsynsarbetet i 
form av checklistor och lathundar utifrån de olika regelområdena och reder ut frågor som kan 
uppstå i det operativa arbetet. De flesta frågorna under 2018 har handlat om klassificering och 
märkning. Genom vår nätverksplattform når vi cirka 1 000 miljöinspektörer som gemensamt 
representerar samtliga länsstyrelser och cirka 88 procent av landets kommuner. 

Uppföljning och utvärdering 
Kemikalieinspektionen samlar årligen in uppgifter om föregående års kommunala tillsyn. Vi 
kompletterar uppgifterna med våra egna tillsynsinsatser och återrapporterar till EU i enlighet 
med de krav som finns i olika EU-förordningar. Uppgifterna är indelade i regelområden och 
ger oss information om vilken tillsyn som bedrivits. Detta ger också underlag när 
myndigheten utformar strategier för vägledningsinsatser och vår egen operativa tillsyn. 

Efter några år av arbete med tillsynsvägledande insatser för CLP-förordningen, kan vi nu följa 
hur det kommunala tillsynsarbetet utvecklas. En ökning från 46 kommuner som bedrev CLP-
tillsyn under 2015 har skett till 2017 då antalet kommuner är 142. Den stora ökningen kom i 
samband med det samverkansprojekt Kemikalieinspektionen initierat om märkning och 
förpackning. I samverkansprojektet kontrollerade kommunerna 24 000 kemiska produkter. 
Detta medför en ökad effektivitet när fler kommuner bedriver tillsyn i samband med initierade 
samverkansprojekt som Kemikalieinspektionen inte har resurser att genomföra på egen hand. 

Samordning 
Kemikalieinspektionen samarbetar med andra myndigheter och kommuner för att få en 
effektiv tillsynsvägledning. Myndigheten ingår i Tillsyns- och föreskriftsrådet, ett rådgivande 
organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn. I år har 
rådet bland annat haft en workshop om nationell miljötillsynsstrategi och vi har i samarbete 
med de andra centrala myndigheterna inom Tillsyns och Föreskriftsrådets regi tagit fram 
tillsynsvägledningsplaner för åren 2019-2021. 

Ett effektivt sätt att bedriva tillsynsvägledning är i form av nationella samverkansprojekt med 
landets kommuner. Årets samverkansprojekt med fokus på tillsyn av 
växtskyddsmedelsanvändning på golfbanor anordnades av Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Projektet började med två informationsmöten i 
Göteborg och Stockholm där representanter från Svenska golfförbundet, Scandinavian 
Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF), golfklubbar och 65 kommuner 
deltog. Tillsynen fortgår fram tills mars 2019 och återrapporteras statistiskt först nästa 
verksamhetsår. 
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Tabell 30. Genomförda samverkansprojekt med kommunerna 2016-2018. 
Prestation Antal 2018 Antal 2017 Antal 2016 

Antal kommuner - 118 45 

Antal inspekterade objekt - 1 400 140 

Antal granskade 
produkter 

- * 797 

Andel brister (%) - 12 8 

* Uppgiften om antal granskade produkter 2017 är inte jämförbar med övriga år då definitionen för 
granskningen misstolkats  

Information och stöd till företag och allmänheten 
Kemikalieinspektionen informerar och utbildar företag och branscher i syfte att ge stöd och 
vägledning i kemikalielagstiftningen. Vi tar också fram information om hållbar konsumtion ur 
ett kemikalieperspektiv och vägledning som syftar till att underlätta för konsumenter att 
kunna göra medvetna val. 

Figur 25. Effektkedja över Kemikalieinspektionens arbete med att informera och stödja företag och 
allmänheten. 

 

Vi ger stöd till företagen 
Kemikalieinspektionen ger stöd och vägledning till företagen i hur kemikalielagstiftningen 
fungerar genom vår webbplats, seminarier och andra möten samt vår upplysningstjänst Fråga 
Kemikalieinspektionen, som riktar sig till både allmänhet och företag. 

Tabell 31. Stöd till företag i form av möten, seminarier eller skriftliga insatser 2016–2018 (kostnad 
tkr). 

Prestation 2018 2017 2016 

Allmänkemikalier 1 279 819 2 182 

Biocider 566 547 1 032 

Växtskyddsmedel 151 256 784 

Varor 302 179 699 

Summa 2 298 1 801* 4 697** 

* Från och med 2017 redovisar vi arbetet med vår externa webbplats i tabell 35.  
** År 2016 inkluderas arbetet med den externa webbplatsen i tabellen ovan. 

  

Prestation

Vi ger stöd och 
vägledning till 
företag och 
allmänhet.

Effekt på kort sikt

Kunskapen om 
kemikalier ökar och 

företag blir mer 
medvetna om 

kemikalieregler.

Effekt på 
meddellång sikt

Det blir enklare för 
företag och allmänhet 
att göra medvetna val 

för hälsa och miljö.

Effekt på 
lång sikt

Minskade 
risker för 

hälsa 
och miljö. 

Mål

Giftfri miljö 
och 

globala 
hållbarhetsmål.
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Vi ökar kunskapen om kemikalieregler 
Kemikalieinspektionen har under året ökat insatserna för att nå företag som har låga 
kunskaper om kemikaliereglerna eller inte är medvetna om att de berörs av kemikalieregler. 
Vi har sett ett behov av att rikta särskilda insatser till företag som säljer varor, men också till 
företag som säljer eller ska sälja kemiska produkter. Flera av insatserna har gjorts i samverkan 
med andra myndigheter, för att ge företagen ett samlat stöd om krav för deras produkter enligt 
olika regelverk. 

På Kemikalieinspektionens webbplats informerar vi om krav i reglerna vid e-handel. 
Informationen syftar till att svenska företag som bedriver e-handel ska blir mer medvetna om 
kemikaliereglerna och om kraven på att informera om farliga egenskaper hos kemiska 
produkter. Myndigheten har också publicerat ett nytt informationsblad på vår webbplats, som 
ska underlätta för företag att ställa relevanta kemikaliekrav på sina leverantörer. 

Kemikalieinspektionen har under 2018 deltagit på mässan Eget företag som riktar sig till de 
som tänker starta eget företag. Under 2018 deltog vi i sammanlagt sju städer från Malmö till 
Umeå. Myndigheten har också utbildat Nyföretagarcentrums vägledare om kemikaliereglerna, 
så att de kan förmedla vidare kunskap om dessa. 

Kemikalieinspektionen har utökat informationsinsatserna för att nå företag som inte känner 
till att de berörs av regler för biocidprodukter eller varor som behandlats med biocider, bland 
annat genom en kort informationsfilm om grunderna i reglerna. Filmen har publicerats på 
myndighetens webbplats. För att underlätta för företag som behöver ansöka om godkännande 
för att sälja biocidprodukter har vi arrangerat ett seminarium om informationskraven i 
ansökningarna. Kemikalieinspektionen har även tagit fram en broschyr om märkningsreglerna 
för biocidprodukter. 

Vi informerar om gällande regler 
Under 2018 har vid två tillfällen bjudit in företag, branschorganisationer, myndigheter och 
andra som berörs av kemikalieregler till informationsmöten för att informera om nyheter i 
EU:s kemikalielagstiftningar. Omkring 150 personer deltog vid informationsmötena. 

Kemikalieinspektionen har informerat cirka 3 500 företag om de nya reglerna i Reach-
förordningen som gäller vid registrering av ämnen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, 
Echa, innan tidsgränsen för så kallade lågvolymämnen gick ut den 31 maj 2018. Vi har också 
informerat om tidsgränsen för Reach-registrering i vårt nyhetsbrev och på vår webbplats. 

Vi har även i andra sammanhang berättat om regeländringar och vad företag behöver göra för 
att uppfylla sitt ansvar. Vi har till exempel informerat om nya bestämmelser för blandningar 
som innehåller bly vid en träff för företag i VVS-branschen. 

Myndigheten har under 2018 fortsatt att informera biocidföretag och andra intresserade om 
bland annat regeländringar och viktiga datum för verksamma ämnen genom vårt 
biocidnyhetsbrev. Biocidnyhetsbrevet har kommit ut sex gånger under året och har nu drygt  
1 100 prenumeranter. 

Vi utvecklar och anpassar vårt stöd 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen fortsatt att utveckla arbetet med att anpassa vår 
information och vårt stöd utefter företagens behov. Vi har bland annat ordnat en workshop där 
cirka 50 personer från företag, branschorganisationer och andra intresseorganisationer deltog. 
Kemikalieinspektionen har genomfört telefonintervjuer med cirka 80 företag om vilken 
information de vill ha och på vilket sätt de vill ha informationen. Dessutom har 
telefonintervjuer gjorts angående de nya krav i samband med att fler biocidprodukter behöver 
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få godkännande enligt EU:s biocidförordning med ett 30-tal företag som vi har bedömt kan 
påverkas. 

Kemikalieinspektionen deltar kontinuerligt i samarbetet med andra medlemsstater och stödjer 
företag genom att svara på frågor om Reach-, CLP- och biocidförordningarna. Echa håller i 
ett nätverk för medlemsstaternas stödtjänster, kallat HelpNet. Samarbetet bidrar bland annat 
till att EU:s medlemsländer får en mer gemensam tolkning och tillämpning av EU-
lagstiftningen för kemikalier. 

Vår upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, svarar på skriftliga 
frågor och frågor via telefon. Enligt tre EU-förordningar (Reach-, CLP- och 
biocidförordningarna) har Sverige krav på sig att tillhandahålla nationella stöd- och 
informationstjänster, så kallad "Helpdesk", för att ge råd till berörda parter om deras ansvar 
och skyldigheter. Upplysningstjänsten är ett sätt att tillhandahålla detta stöd, och vi ger 
dessutom stöd och svarar på frågor om övriga regler inom Kemikalieinspektionens uppdrag. 

Tabell 32. Antal besvarade frågor i upplysningstjänsten 2016–2018 (kostnad tkr) 

Prestation 2018 2017 2016 

Antal Kostnad Antal Kostnad Antal Kostnad 

Besvarade frågor 
- Allmänkemikalier 

4 056 4 696 4 554 5 101 4 662 5 341 

Besvarade frågor - Biocider 1 050 1 470 1 064 1 284 824 1 345 

Besvarade frågor 
- Växtskyddsmedel 

488 964 492 819 372 631 

Totalt 5 594 7 130 6 110 7 204 5 858 7 317 

Under 2018 svarade vår upplysningstjänst på 5 623 frågor. De flesta frågorna har i likhet med 
tidigare år handlat om allmänkemikalier. Antalet frågor per område ligger på liknande nivåer 
som tidigare år. 

Vår huvudsakliga målgrupp för Fråga Kemikalieinspektionen är företagen. Frågorna handlar 
oftast om kemikalielagstiftningen kopplat till företagens verksamhet. 

Mellan var fjärde och var femte fråga kommer från allmänheten. Allmänheten ställer bland 
annat frågor om riskerna med att använda varor och produkter och om det kan finnas farliga 
ämnen i varor de har köpt eller tänker köpa. En mindre del av frågeställarna är från kommuner 
och andra myndigheter. 
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Vi ger stöd till allmänheten 
Kemikalieinspektionen arbetar löpande med att utveckla information och stöd till 
allmänheten. Det gör vi som en del i vårt arbete inom handlingsplanen för en giftfri vardag. 

Tabell 33. Vårt stöd till allmänheten 2016–2018 (kostnad tkr) 

  2018 2017 2016 

Kostnad 2 283 2 133 1 539 

Kemikalieinspektionen sprider bland annat kunskap om vad privatpersoner behöver känna till 
när de hanterar farliga kemiska produkter, exempelvis propplösare, tändvätska och tvättmedel, 
så att de bättre ska kunna skydda sig själva och miljön från skadliga kemikalier. Vi ger också 
information som ska göra det lättare för privatpersoner att göra kemikaliesmarta och 
medvetna val i vardagen, till exempel när de handlar kläder, leksaker eller elektronik.  

Inom ramen för arbetet med Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har 
Kemikalieinspektionen under 2018 bidragit med underlag och information. Bland annat har vi 
publicerat en artikel med råd om en kemikaliesmart vardag på Hallå konsuments webbplats. 
Vi har också publicerat en artikel med våra viktigaste råd om hur privatpersoner ska hantera 
farliga kemiska produkter. 

Kemikalieinspektionen har under 2018 haft ett samarbete med Briggen Tre Kronor AB. I 
samband med fartyget Briggen Tre Kronors seglingar i Östersjön har informationsmaterial 
från Kemikalieinspektionen tagits med och distribuerats. 

Inom ramen för samarbetet med Briggen Tre Kronor har vi arrangerat ett seminarium under 
Almedalsveckan i Visby i juli. Rubriken på seminariet var Koll på farliga kemikalier – en 
förutsättning för hållbarhet?. Kemikalieinspektionens generaldirektör medverkade 
tillsammans med företrädare för Stockholms Universitet, Substitutionscentrum, Svensk 
Handel, Svenskt Vatten och Houdini Sportswear AB. Seminariet var fullsatt och kunde även 
följas i direktsändning på webben. 

Tabell 34. Kemikaliepodden – antal poddar och nedladdningar 2016–2018. 

  2018 2017 2016 

Antal poddar 2 6 1 

Nedladdningar 10 648 10 751 904 

Under 2018 har vi fortsatt med vår podcast, Kemikaliepodden, som är inriktad på att sprida 
information till privatpersoner för att underlätta en kemikaliesmart vardag. Två nya avsnitt av 
podden har publicerats. Programmen har handlat om hormonstörande ämnen och kemikalier i 
mensskydd. Kemikaliepodden finns bland annat tillgänglig via vår webbplats, där vi också 
publicerar textversioner av varje avsnitt. 

Vi gör det enklare för våra intressenter att använda vår webbplats 
Kemikalieinspektionen utvecklar vår webbplats i syfte att få den bästa möjliga 
användarupplevelsen. Vi har därför utvecklat vår webbplats och vi följer upp våra besökares 
beteende på webbplatsen samt anpassar innehåll och struktur efter deras behov. Vi arbetar 
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med tillgänglighet enligt EU:s nya tillgänglighetsdirektiv. Under 2018 har vi också genomfört 
justeringar med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. 

Myndigheten arbetar med tillgänglighet enligt EU:s nya tillgänglighetsdirektiv. Som ett led i 
det arbetet har vi förbättrat både tillgängligheten och användarupplevelsen genom en ny 
tydligare navigering och struktur för webbplatsen. För att säkerställa en hög kvalitet och 
tillgänglighet arbetar vi med olika verktyg för att kvalitetsgranska vår webb. Verktygen 
hjälper oss att hålla koll på sådant som brutna länkar och stavfel samt teknisk tillgänglighet 
och läsbarhet på webbplatsen. Vi har också förbättrat vår sökmotor så att man enklare ska 
hitta det man letar efter på vår webbplats. 

Under 2018 har vi också börjat arbeta mer med film. Till exempel har vi spelat in 
föreläsningar och seminarier och publicerat dem på webben för att våra intressenter ska kunna 
ta del av dem i efterhand. Vi använder också film som ett alternativ till text i några av våra 
artiklar och nyheter på webben. 

Tabell 35. Utveckling av vår webbplats 2016–2018 (kostnad tkr). 

  2018 2017 2016 

Kostnad 5 463 5 258 - 

Från och med 2017 särredovisar vi det samlade arbetet med vår externa webbplats. 

Kemikalieinspektionen i medierna 
Under 2018 har Kemikalieinspektionen publicerat 40 nyhetstexter på vår webbplats, varav 15 
har skickats ut som pressmeddelanden till medieredaktioner och till våra prenumeranter. I 
december 2018 fanns cirka 4 900 anmälda prenumeranter som får Kemikalieinspektionens 
pressmeddelanden på svenska via mejl. 

Kemikalieinspektionen har omnämnts sammanlagt 2 195 gånger i traditionella medier under 
2018. Vi har uppmärksammats i både rikstäckande och lokala medier i Sverige samt i en rad 
branschmedier, till exempel medier som fokuserar på lantbruksfrågor. Även internationella 
medier som bevakar miljö- och kemikaliefrågor uppmärksammar regelbundet 
Kemikalieinspektionens verksamhet. 

Förekomsten av farliga kemikalier i människors vardag är det ämnesområde som generellt sett 
får störst genomslag i medierna. Under 2018 uppmärksammade medierna bland annat vår 
rapport som visade att risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg. 
Andra uppmärksammade projekt var vårt samarbetsprojekt där kommunala inspektörer 
upptäckt brister i märkning och förpackning av kemiska produkter samt en undersökning av 
leksaker i mjuk skumplast, så kallade squishies. 

Den medarbetare som kan en sakfråga bäst ska i normalfallet också vara 
Kemikalieinspektionens talesperson i medierna i frågan. Mot den bakgrunden har vi under 
2018 fortsatt att arbeta med medie- och budskapsträning. 
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Kemikalieinspektionens publikationer 
Kemikalieinspektionen tillgängliggör sina redovisningar av regeringsuppdrag, 
kunskapssammanställningar samt tillsynsprojekt i fyra olika publikationsserier. 

Tabell 36. Kemikalieinspektionens publikationer 2016–2018. 

Publikation 2018 2017 2016 

Rapporter 8 7 14 

PM 4 4 7 

Tillsynsrapporter 12 13 13 

Vägledning om kemikaliekontroll 
för andra länder 

4 1 0 

Totalt 28 25 34 

Under året har vi minskat antalet publikationer som trycks och skrivs ut, till förmån för våra 
digitala publikationer och PDF-er på vår webbplats. Detta är ett led i myndighetens arbete 
med att minska sin negativa påverkan på miljön. 

Kompetensförsörjning 
Kemikalieinspektionen arbetar som tidigare år utifrån myndighetens strategi för 
kompetensförsörjning. 

Målen är att: 

• medarbetarna har den kompetens som verksamheten kräver  
• kompetensutveckling ska stimulera till kreativitet och utveckling av både 

medarbetaren och verksamheten samt leda mot verksamhetens mål  
• uppdragsgivare och intressenter i samhället ser Kemikalieinspektionens medarbetare 

som kompetenta, serviceinriktade och handlingskraftiga. 

Myndighetens strategi för kompetensförsörjning har två grundpelare: kompetensanalyser och 
individuella utvecklingssamtal. Kompetensanalysen syftar till att identifiera kritiska 
kompetenser, behov av ny kompetens utifrån förändrade verksamhetsmål, samt behov av 
kompetensutveckling av befintlig personal. 

Åtgärder kan till exempel handla om att utveckla och fortbilda befintlig kompetens, 
nyrekrytera, utveckla ledarskap och medarbetarskap eller att utveckla och effektivisera våra 
arbetsmetoder. Utifrån de behov som framkommit i kompetensanalyserna och i de 
individuella utvecklingssamtalen har vi gjort satsningar på både individnivå och 
organisationsnivå. 

Medarbetarskap 
Kompetensanalyserna har visat på ett fortsatt behov av att arbeta med satsningar kopplat till 
medarbetarskap och ledarskap i syfte att behålla personal samt att utveckla verksamheten. 
Därför har vi under 2018 genomfört en e-utbildning för samtliga medarbetare kring 
”medarbetarrollen på Kemikalieinspektionen”. Syftet med utbildningen var att få en 
gemensam bild kring medarbetarrollen och hur det organisatoriska landskapet och 
organisationskulturen påverkar medarbetarskapet. För att ytterligare belysa hur det 
organisatoriska landskapet och organisationskulturen påverkar oss, genomfördes en 
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föreläsning för samtliga medarbetare kring organisatorisk arbetsmiljö i kunskapsintensiva 
organisationer. E-utbildningen följdes upp med workshops på respektive enhet och sekretariat 
för att belysa faktorer i vår egen organisationskultur som stödjer, respektive motverkar vår 
möjlighet att vara professionella medarbetare. Det vill säga möjligheterna att efterleva vår 
värdegrund och medarbetarpolicy. 

Ledarskap 
För att kunna vara en professionell medarbetare behövs också ett väl fungerande ledarskap, 
som är närvarande, kan hantera komplexa organisatoriska strukturer, leda i förändring samt 
hantera svåra situationer. Därför har vi under 2018 fortsatt med satsningen på chefsutveckling 
utifrån myndighetens chefspolicy. 

Under våren genomfördes två dagars utbildning i förändringsledarskap. Den 
upplevelsebaserade utbildningen som varvade teori om förändringsledning med praktiska 
övningar syftade till att utveckla Kemikalieinspektionens chefers förmåga att leda i 
förändring. Under hösten genomfördes även en utbildning på tre dagar i förtroendefullt 
samarbete. Båda dessa utbildningar anordnades för hela myndighetens chefsgrupp. Delar av 
chefsutbildningen som handlade om bemötande och konfliktmönster har även medarbetarna 
fått ta del av i form av en föreläsning.  

Alternativa karriärvägar 
Under året har nya kriterier för strategiska rådgivare respektive seniora strategiska rådgivare 
tagits fram. Efter en ny nomineringsprocess har myndigheten utsett 20 strategiska rådgivare 
(män 8/kvinnor 12) och 4 seniora strategiska rådgivare (män 2/kvinnor 2). 

Analys och bedömning av hur de vidtagna åtgärderna har bidragit till att 
uppnå verksamhetens mål 
Förutom kompetensanalyser och individuella utvecklingssamtal baseras myndighetens 
kompetensförsörjningsarbete även på värdegrund, medarbetarpolicy och chefspolicy. De 
insatser som gjorts under året har alla syftat till att uppfylla myndighetens strategiska mål 
”statlig arbetsgivare i toppklass”. 

Kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling syftar tillsammans till att nå myndighetens 
strategiska mål och insatserna är ämnade att stödja varandra.  

Vår bedömning är att de insatser som genomförts inom området kompetensförsörjning har 
bidragit till att uppnå våra strategiska mål. 

Nyckeltal för kompetensförsörjning 
På Kemikalieinspektionen arbetade under 2018 i snitt 270 medarbetare. Vi välkomnade 16 
nya medarbetare, medan 30 personer avslutade sin anställning hos oss. Av dessa var 5 
pensionsavgångar. Andelen som slutade var 11 procent, vilket något lägre än 2017.  

Tabell 37. Statistik över personalrörlighet (procent). 

Personalrörlighet 2018 2017 2016 

Avgångar 11 13 12 

Rekryteringar 6 10 12 
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Åldersfördelning  
Medelåldern på Kemikalieinspektionen är 47 år vilket i princip är oförändrat i jämförelse med 
föregående år. Antal medarbetare i åldersgruppen 0–29 år sjönk ytterligare jämfört med 
tidigare år, till 3,8 procent. Åldersgruppen 50 år eller äldre fortsätter att procentuellt öka något 
och utgör nu 42 procent (40 procent 2017). Under 2019 kommer 7 personer att nå/ eller 
överstiga pensionsåldern som normalt är 65 år. Könsfördelningen mellan män och kvinnor på 
hela myndigheter kvarstår med cirka 70 procent kvinnor och 30 procent män. Denna 
fördelning återfinns inom samtliga åldersgrupper. I Kemikalieinspektionens chefsgrupp är 5 
av 21 chefer män (24 procent).  

Tabell 38. Kemikalieinspektionens åldersfördelning (antal personer, statistik från december). 

Åldersgrupp 2018 2017 2016 

 Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Åldersgrupp < 30  7 3 10 8 5 13 8 6 14 

Åldersgrupp 30 - 49 102 40 142 108 43 151 118 50 168 

Åldersgrupp > 50  76 35 111 79 33 112 75 30 105 

Totalt 185 78 263 195 81 276 201 86 287 

Förebyggande arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro 
Sjuktalen för 2018 låg på 2,7 procent vilket är fortsatt sänkning jämfört med 2017 och 2016. 
Åldersgruppen över 50 år har under 2018 haft den lägsta sjukfrånvaron på myndigheten där 
framför allt kvinnor över 50 år fortsätter att minska sin sjukfrånvaro.  

I det förebyggande arbetsmiljöarbetet har vi under 2018 fortsatt fokuserat på att stärka 
ledarskapet genom utbildningar, föreläsningar och workshops. Medarbetarsamtalet har 
förändrats med ökat fokus på organisatorisk- och social arbetsmiljö. Myndigheten har under 
året arbetat fram ett nytt samverkansavtal, och när detta är helt implementerat kommer det att 
bidra till ökad dialog och delaktighet i såväl verksamhetsfrågor som i arbetsmiljöarbetet.  

Vi har under 2018 även genomfört hälsofrämjande satsningar som syftar till förbättrad eller 
bibehållen hälsa och ett ökat välbefinnande. Bland annat genomfördes en friskvårdsdag som 
inspirerade och uppmuntrade till fysisk aktivitet, samt syftade till att under trevliga former 
skapa samverkan mellan medarbetare från olika avdelningar. Våra medarbetare får även en 
timmes friskvård på arbetstid per vecka. 

Tabell 39. Sjukfrånvaro i procent, fördelad på ålder, kön och totalt (procent). 

 Åldersgrupp 2018 2017 2016 

 Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Åldersgrupp < 30 * * 3,1 * * 2 * * 2,5 

Åldersgrupp 30 - 49  4 1,5 3,3 3,3 1 2,6 2,8 1,3 2,3 

Åldersgrupp > 50  2,5 0,8 2,0 4,9 0,6 3,7 5,6 1,3 4,2 

Total sjukfrånvaro 3,4 1,2 2,7 3,9 1 3 3,8 1,4 3,1 

* Sjukfrånvarostatistik redovisas ej för grupper med färre än tio personer.  
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Redovisade regeringsuppdrag 

Tabell 40. Redovisade regeringsuppdrag 2018 och våra förslag i korthet. 

Regeringsuppdrag Sammanfattning Ärendenummer 

Analysera hur myndigheten 
ska verka för att nå 
miljömålen.  

Kemikalieinspektionens åtgärdslista presenterar olika 
insatser som myndigheten arbetat med inom ramen för 
Miljömålsrådet. Dessa åtgärder och insatser kan ses i sin 
helhet i tabell 48, 50. 

H15-05685  

Att bistå Miljömålsrådet.  Kemikalieinspektionen presenterar med sin framtagna 
åtgärdslista de olika insatser som vi kommer att arbeta med 
inom Miljömålsrådet. Dessa åtgärder och insatser kan ses i 
sin helhet i tabell 48, 50.  

H15-00127, 
H18-05849, 
H18-05850  

Uppdrag att följa upp mål för 
förenklingsarbetet på 
centrala myndigheter. 
Rapporteras 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  

Att medverka i 
genomförandet av EU:s 
strategi för Östersjöregionen 
och dess handlingsplan, 
årlig redovisning.  

I januari rapporterade Kemikalieinspektionen, i Rapport 1/18 
(Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av 
EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan 
år 2017), hur vårt arbete under 2017 bidragit till 
Östersjöstrategins mål. Kemikalieinspektionen har under 
2018 bidragit till Naturvårdsverkets samordning av 
Östersjöstrategins policyområde ”Farliga Ämnen” genom att 
delta i två styrgruppsmöten och två arbetsmöten i syfte att 
utveckla policyområdet. Vi har också deltagit i en 
referensgrupp om högfluorerade ämnen, i syfte att komma 
med förslag på hur man skulle kunna jobba med dessa 
ämnen inom strategin.  

H16-02767  

Årlig uppföljning 2018 av 
miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö och etappmålen för 
farliga ämnen.  

Målet kommer ej att nås till 2020. Vissa miljögifter ökar, 
men andra minskar efter att åtgärder införts. För många 
kemiska ämnen saknas fortfarande kunskap. Lagstiftning är 
ett effektivt styrmedel som behöver utvecklas vidare, som 
system för informationsöverföring och alternativ till farliga 
ämnen.  

H16-08351, 
H17-07721 

Kartläggning av farliga 
ämnen. Delredovisas senast 
2018-09-15, slutredovisning 
2020-12-01 

Kemikalieinspektionen delredovisar arbetet i rapport 5/18 
där vi sammanfattar vi vad vi har gjort hittills inom detta 
uppdrag samt redogör för hur vi planerar att fortsatta 
kartläggningen.  

H17-05402, 
H16-08605 

Nationell begränsning av 
plastartiklar i kosmetiska 
produkter 

Kemikalieinspektionen har tagit fram ett författningsförslag 
för en utvidgad nationell begränsning för mikroplast i 
kosmetiska produkter. Vi bedömer i nuläget att arbetet med 
att begränsa mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter 
i första hand bör ske på EU-nivå (rapport 2/18). 

H17-07584-53 

Uppdrag angående 
samverkansfunktion och 
handlingsplan för arbetet 
mot antibiotikaresistens 

I den gemensamma tvärsektoriella handlingsplanen för 
2018–2020 deltar Kemikalieinspektionen i aktiviteter som 
rör fem av totalt sju mål. Kemikalieinspektionen deltar också 
i beredningsgruppen, vars uppgift är att bereda frågor och 
lämna underlag till samverkansgruppen. 
Samverkansgruppen har under 2018 uppdaterat 
handlingsplanen och kommunikationsplanen samt anordnat 
seminariet Antibiotikaforum. 

H17-04008 
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Tabell 40. Fortsättning   

Regeringsuppdrag Sammanfattning Ärendenummer 

Uppdrag till statliga 
myndigheter att ta emot 
nyanlända arbetssökande 
för praktik 2016-2018. 
Redovisas senast 2016-10-
01, 2017-04-01, 2018-04-01 
samt 2019-01-15. 

Återrapporteringen är genomförd. Myndigheten har inte haft 
någon praktikant i uppdraget. 

H16-03242 

Uppdrag till statliga 
myndigheter att ta emot 
personer med 
funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbets-
förmåga för praktik 2016-
2018. Redovisas senast 
2016-10-01, 2017-04-01, 
2018-04-01 samt 2019-01-
15. 

Kemikalieinspektionen har under året haft två personer med 
funktionsnedsättning i "Praktik i staten". 

H16-03322 

Moderna beredskapsjobb, 
rapportera till Statskontoret 
3 april 2018 

Återrapporteringen genomförd för 2018. Myndigheten har 
förnärvarande inga anställda inom moderna beredskaps-
jobb. 

H16-08192 
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Tabell 41. Andra myndigheters regeringsuppdrag vi i olika grad medverkat i under 2018 

Departement Uppdrag Ärendenummer 

Finansdepartementet Statskontorets uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter 
involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och 
stödmaterial tas fram. 

H17-07128 

Finansdepartementet Riksarkivets uppdrag om att främja statliga myndigheter arbete 
med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. 

H17-05590 

Finansdepartementet Konsumentverkets uppdrag om tillståndet på olika 
konsumentmarknader och om konsumenters förutsättningar och 
problem. 

H17-05695  
(se även  

H16-07175) 

Finansdepartementet 
och 
Kulturdepartementet 

Riksarkivets uppdrag att främja statliga myndigheters arbete 
med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. 

H17-05590 

Utrikesdepartementet Kommerskollegiums uppdrag att ta fram ett fördjupat 
kunskapsunderlag om svenska handelsintressen i EU:s 
förhandling med Storbritannien om en ny handelsrelation efter 
Brexit. 

H17-08161 

Justitiedepartementet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdrag 
att stärka aktörssamverkan och erfarenhetsåterföring inom 
ramen för samhällets förebyggande arbete mot allvarliga 
personolyckor i hem- och fritidsmiljö. 

H18-03350 

Miljö- och 
energidepartementet 

Energimyndighetens uppdrag om satsning på energieffektiv 
belysning. 

H16-04931 

Miljö- och 
energidepartementet t 

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag att övervaka miljön i 
Hanöbukten under 3 år för att undersöka eventuella samband 
mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa. 

H14-03647 

Miljö- och 
energidepartementet 

Naturvårdsverkets uppdrag att sammanställning över vilka 
insatser som görs i Sverige för att motverka nedgången för vilda 
pollinatörer och förslag på insatser som kan vända utvecklingen. 
Delredovisning 2018-04-16. 

H18-03485 

Miljö- och 
energidepartementet 

Naturvårdsverkets uppdrag om information om hållbar 
konsumtion av textilier. Delredovisning 2019-02-28. 

H18-03870 

Miljö- och 
energidepartementet 

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag om underlag till 
nationella prioriteringar för Helcom och Ospar. 

H18-03339 

Miljö- och 
energidepartementet 

Högskolan i Borås uppdrag att etablera plattform för hållbart 
mode och hållbara textilier. 

H18-05010 

Miljö- och 
energidepartementet 

Naturvårdsverkets uppdrag att föreslå etappmål för dagvatten i 
miljömålssystemet. 

H18-04286 

Näringsdepartementet Naturvårdsverkets uppdrag om att verka för digitalt först - för 
smartare miljöinformation. 

H16-04230 

Näringsdepartementet Statens Energimyndighets uppdrag att stödja export- och 
investeringsplattform för svensk miljö- och klimatteknik inom 
ramen för konceptet Hammarby Sjöstad 2.0. Delrapport 2018-
03-31. 

H16-08071 

Näringsdepartementet Statens jordbruksverks uppdrag att inom ramen för 
livsmedelsstrategin, inrätta en samordnings-funktion för 
ekologiska livsmedel samt utarbeta en åtgärdsplan och 
etappmål. 

H18-03030 

Näringsdepartementet Statens jordbruksverks uppdrag att bistå OECD vid utvärdering 
av jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. 

H17-03324 
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Tabell 41. Fortsättning   

Departement Uppdrag Ärendenummer 

Näringsdepartementet Konsumentverkets uppdrag att stimulera miljösmarta 
konsumtionsmönster. 

H17-03844 

Näringsdepartementet Konsumentverkets uppdrag att inrätta och tillhandahålla ett 
forum för miljösmart konsumtion. 

H17-03853 

Näringsdepartementet Naturvårdsverkets uppdrag om strategisk användning av 
spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar 
stadsutveckling. 

H16-05242 

Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstituts uppdrag att ta fram 
och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från 
transportsystemet. 

H17-08929 

Näringsdepartementet Trafikverkets uppdrag att påbörja utvecklingen av 
samhällsekonomiska metoder för att beakta transportsystemets 
påverkan på yt- och grundvattnets funktion inklusive slutlig 
påverkan på dricksvatten. 

H18-04604 

Näringsdepartementet Livsmedelsverkets uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett 
nationellt dricksvattenråd. 

H18-03521 

Näringsdepartementet Statens jordbruksverks uppdrag att genomföra åtgärder inom 
ramen för livsmedelsstrategin – Nya växtskyddsrådet 

H18-00069 

Socialdepartementet Läkemedelsverkets uppdrag angående kunskapscentrum för 
läkemedel i miljön. 

H18-05590 
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Våra åtgärder inom Miljömålsrådet 

Tabell 42. Samverkansåtgärder som Kemikalieinspektionen har huvudansvar för 

Åtgärdsrubrik samt händelser Tidsplan Påbörjat/ 
Pågår/ Klart 

Koppling till annat 
uppdrag/finansiering 

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

2016–2019 Pågår Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag (klart 2020).  

Åtgärder för alternativ till kemisk bekämpning 
av växtskadegörare. 

2016–2018 Klart Formas regeringsuppdrag om 
växtskyddsforskning (klart 
2016). 

Öka kunskapen om samhällsekonomiska 
konsekvenser och kostnader som kan 
kopplas till exponering för högfluorerade 
ämnen, PFAS. 

2018 Klart Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag (klart 2020). 

Tabell 43. Kemikalieinspektionens egen åtgärdslista för 2016–2020 

Åtgärdsrubrik samt 
händelser 

Drivansvarig 
myndighet 

Tidsplan Påbörjat/ 
Pågår/Klart 

Koppling till annat 
uppdrag/finansiering 

Minska riskerna med 
farliga ämnen i textil. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2020 Pågår Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag (klart 2017). 

Öka tillsynen av 
kemikalier i varor och 
produkter. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2019 Pågår Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag (klart 2017). 

Ta fram 
vägledningsmaterial om 
kemikalielagstiftningen. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2019 Pågår Finansiering via Sida. 

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

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2020 Pågår Nej 

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

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2019 Pågår Nej 

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

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2020 Pågår Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag.  

Vägledning för 
kommunernas tillsyn av 
Reach artikel 33. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2019 Pågår Kemikalieinspektionens 
regeringsuppdrag om giftfri 
vardag. 

Underlag för ytterligare 
begränsning under 
RoHS. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2018 Klart Nej 

Förstärka kopplingen 
mellan vattendirektivet 
och kemikalie-
lagstiftningen. 

Kemikalie-
inspektionen 

2016–2019 Pågår Åtgärdsprogram för Sveriges 
vatten för perioden 2016–2021. 
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Ämnen vi arbetat med under året i EU 
Tabell 44. Översikt över ämnen vi har arbetat med under året inom Reach- och CLP-förordningen. 

Ämne Process  Farlighet som motiverar 
Kemikalieinspektionens förslag  

EU-beslut  

Butanon, organiskt 
lösningsmedel, ingår i 
bl.a. lim, 
ytbehandlingsmedel, m.fl. 
konsumentprodukter. 

Ämnes-
utvärdering 

Misstänkt hormonstörande och 
reproduktionstoxisk. 

Kemikalieinspektionen har 
påbörjat utvärderingen 
som kommer att skickas till 
Echa i mars 2019. 

Butylakrylat, industriell 
användning, används 
t.ex. i framställning av 
lim. 

Ämnes-
utvärdering 

Misstänkt reproduktionstoxisk och 
genotoxisk. 

Utvärdering av begärda 
studier gjordes under 
2018. 
Ämnesutvärderingsrapport 
och slutsatsdokument ska 
färdigställas till feb 2019. 

Dicyklohexylftalat 
– industrikemikalie, 
används som mjukgörare 
i plast. 

Ämnes-
utvärdering 

Misstänkt hormonstörande ämne i 
miljön. 

Kemikalieinspektionen 
skickade utvärderingen till 
Echa i mars 2018. Beslut 
om krav på ny information 
togs i december 2018. 

Diisopropylnaftalen 
– industrikemikalie, 
används bl.a. i 
självkopierande papper. 

Ämnes-
utvärdering 

Misstänkt PBT-ämne. Kemikalieinspektionen har 
utvärderat tidigare begärda 
studier och föreslagit att 
ytterligare information ska 
begäras. Echa kommer att 
fatta beslut om detta 2019. 

Metakrylamid  
– industrikemikalie, 
råvara för t.ex. 
bindemedel och 
behandling av silke. 

Ämnes-
utvärdering  

Neurotoxiskt, misstänkt 
arbetsmiljörisk. 

Beslut om krav på ny 
information om 
utvecklingsneurotoxicitet 
och härledd nolleffektnivå 
(Derived No-Effect Level, 
DNEL) som registrerande 
företag ska lämna senast i 
mars 2020 togs av Echa i 
maj 2018.  

Perfluorerade 
karboxylsyror (PFAS) 
med kolkedjelängd 
mellan 9 och 14 
kolatomer, så kallade C9-
C14 PFCA  
– industrikemikalier 
används t.ex. för 
tillverkning av läkemedel 
och fluorpolymerer. 

Begränsnings-
förslag 

Persistenta, bioackumulerande 
och toxiska (PBT) ämnen eller 
mycket persistenta och mycket 
bioackumulerande (vPvB) ämnen. 

Begränsningsförslag 
framtaget i samarbete med 
Tyskland inskickat i 
oktober 2017. EU-process 
pågår. 

 2-(4-tertbutylbenzyl) 
propionaldehyde 
“Lysmeral/Lilestralis”, 
doftämne, används i 
konsumentprodukter. 

Ämnes-
utvärdering  

Misstänkt hormonstörande och 
fosterskadande.  

Utvärdering av begärda 
studier har gjorts av 
Kemikalieinspektionen. 
Utkast till beslut om 
ytterligare studier på 
utvecklingsneurotoxicitet 
och hormonstörning 
skickades till registrerande 
företag 2018.  
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Tabell 44. Fortsättning 

Ämne Process  Farlighet som motiverar 
Kemikalieinspektionens förslag  

EU-beslut  

Silverkopparzeolite  
– biocid, tänkt att ge 
bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter 
till olika plastmaterial. 

Klassificering  Reproduktionstoxiskt (Repr. 2), 
farligt för vattenmiljön med både 
akuta och långtidsverkande 
effekter. 

Förslag inskickat till Echa i 
juni 2017. 

Silvernatriumväte-
zirkoniumfosfat  
– biocid, tänkt att ge 
bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter 
till olika plastmaterial. 

Klassificering  Farligt för vattenmiljön med både 
akuta och långtidsverkande 
effekter. 

Förslag inskickat till Echa i 
juni 2017.  

Silverzeolit  
– biocid, tänkt att ge 
bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter 
till olika plastmaterial. 

Klassificering  Reproduktionstoxiskt (Repr. 2), 
farligt för vattenmiljön med både 
akuta och långtidsverkande 
effekter. 

Förslag inskickat till Echa i 
juni 2017. 

Tolklofosmetyl 
– växtskyddsmedel, 
används som 
svampmedel. 

Klassificering  Allergiframkallande (hud), farligt 
för vattenmiljön med både akuta 
och långtidsverkande effekter.  

EU-process pågår.  

Tiofanatmetyl 
– växtskyddsmedel, 
används som 
svampmedel. 

Klassificering Akut toxiskt, allergiframkallande 
(hud), mutagent (kategori 1B), 
specifik organtoxicitet samt farligt 
för vattenmiljön (akut och kronisk). 

EU-process pågår. 

Trimetoxy(metyl)silan– 
ytbehandlingsmedel, 
tätningsmedel. 

Ämnes-
utvärdering  

Misstänkt hudsensibiliserande och 
genotoxisk. 

Kemikalieinspektionen har 
tagit fram underlag för 
beslut av Echa om testning 
för hudsensibilisering. 

Trimetoxy(vinyl)silan, 
ytbehandlingsmedel, 
tätningsmedel. 

Ämnes-
utvärdering  

Misstänkt genotoxisk. EU-process pågår, gentox 
studie utvärderad. 

Silvernitrat  
– biocid, används som 
desinfektionsmedel och 
konserveringsmedel i 
produkter avsedda för 
yrkesmässig och 
konsumentanvändning. 

Klassificering  Reproduktionstoxiskt (kategori 
1B), frätande för huden, 
ögonskadande. 

Förslag inskickat till Echa i 
november 2018. 

Elementärt silver  
– biocid, används som 
desinfektionsmedel i 
dricksvatten. 

Klassificering  Reproduktionstoxiskt (kategori 
1B). 

Kemikalieinspektionen har 
påbörjat klassificeringen av 
detta ämne och kommer 
skicka in det till Echa under 
2019. 

Kvinoklamin 
– växtskyddsmedel, 
används mot mossa och 
alger. 

Klassificering  Akut toxiskt, ögonirriterande, 
allergiframkallande (hud), specifik 
organtoxicitet (kategori 2), cancer-
framkallande (kat 2), repro-
duktionstoxiskt (kat 2) samt farligt 
för vattenmiljön (akut och kronisk). 

Förslag inskickat till Echa 
maj 2018. 

Natrium pyrition  
– biocid, används för att 
ge antimikrobiella effekter 
i färger, lim, smörjmedel, 
läder m.m. 

Klassificering  Reproduktionstoxiskt (kategori 
1B). 

Förslag inskickat till Echa 
december 2018. 
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Tabell 44. Fortsättning 

Ämne Process  Farlighet som motiverar 
Kemikalieinspektionens förslag  

EU-beslut  

Ammoniumbromid 
– industrikemikalie, 
används för att framställa 
en biocid som används i 
kylvatten och 
processystem. 

Klassificering Reproduktionstoxiskt och effekter 
på nervsystemet. 

Förslag inskickat till Echa i 
oktober 2018.  

Bly  
– används i batterier, 
legeringar, 
lödningsmedel, 
polymerer m.m. 

Särskilt farligt 
ämne (SVHC)  

Reproduktionstoxiskt Uppförd på kandidatlistan 
för särskilt farliga ämnen. 

Borföreningar (7 stycken) 
– Industrikemikalier med 
brett användnings-
område: från rengörings-
medel och blekmedel, 
kosmetik, hygienprod-
ukter till glas, keramik, 
träbehandling och fiber-
glasisolering. Borsyra har 
också en användning 
som tillsats i förpack-
ningsmaterial för 
livsmedel och som 
konserveringsmedel.  

Klassificering Reproduktionstoxiskt Förslag inskickat till Echa i 
juni 2018. 

BP18 (2,2-bis(4’-
hydroxifenyl)-4-
metylpentan) 
– ingen känd användning 
men skulle kunna 
användas i termopapper. 

Särskilt farligt 
ämne (SVHC)  

Reproduktionstoxiskt Förslag inskickat till Echa i 
augusti 2018. 

Dibariumborontetraoxid 
– beläggningar och färg, 
lösningsmedel och 
färgborttagning.  

Klassificering Reproduktionstoxiskt Arbete pågår. 

Dicyklohexylftalat 
(DCHP) 
– industrikemikalie,  
används som mjukgörare 
i plast. 

Särskilt farligt 
ämne (SVHC)  

Reproduktionstoxiskt och 
hormonstörande. 

Uppförd på kandidatlistan 
för särskilt farliga ämnen. 

Dinatriumoktaborat  
– används i 
frostskyddsmedel, 
värmeöverföringsvätskor, 
smörjmedel, tvätt- och 
rengöringsmedel, 
gödningsmedel, bläck 
och toner. pH-reglerare. 

Särskilt farligt 
ämne (SVHC)  

Reproduktionstoxiskt Uppförd på kandidatlistan 
för särskilt farliga ämnen. 
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Tabell 45. Verksamma ämnen i bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen har arbetat med under 
2018 

Ämne Process  EU-beslut  

V. albo-atrum 
(mikroorganism) – används 
som biologiskt 
bekämpningsmedel 

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

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

B. thuringiensis israeliensis 
– används som biologiskt 
bekämpningsmedel 

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

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

P. oligandrum 
– används som biologiskt 
bekämpnings 
bekämpningsmedel  

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

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

Tribenuronmetyl 
– används som ogräsmedel 

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

Utvärdering avslutad. Beslut om nytt 
godkännande taget. 

Tiofanatmetyl  
– används som svampmedel 

 Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

Utvärdering avslutad. Beslut väntas 
om förnyat godkännande. 

Tolklofosmetyl 
– används som svampmedel 

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

Utvärdering avslutad. Beslut väntas 
om förnyat godkännande. 

Kvinoklamin  
– används mot mossa och 
alger 

Utvärdering av ansökan om förnyat 
godkännande av verksamt ämne i 
växtskyddsmedel. 

Utvärdering avslutad på 
Kemikalieinspektionen. Ansökan 
drogs tillbaka till följd av resultatet av 
vår utvärdering. 

Monokloramin – används 
som konserveringsmedel för 
produkter under lagring, 
skyddsmedel för kylvattens- 
och processystem, samt som 
slembekämpningsmedel. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Utvärdering pågår på 
Kemikalieinspektionen. 

Silverkopparzeolit – tänkt att 
ge bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter till 
olika plastmaterial. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Kemikalieinspektioners utvärdering 
har lämnats till Echa. EU-process 
pågår. 

Silvernatriumväte-
zirconiumfosfat – tänkt att ge 
bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter till 
olika plastmaterial. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Kemikalieinspektionens utvärdering 
har lämnats till Echa. EU-process 
pågår. 

Silverzeolit – tänkt att ge 
bakteriehämmande och 
mögelhämmande effekter till 
olika plastmaterial. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Kemikalieinspektionens utvärdering 
har lämnats till Echa. EU-process 
pågår. 

Kolecalciferol  
– används som råttmedel. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Kemikalieinspektionens utvärdering 
har skickats till Echa. EU-process 
pågår och har förlängts p.g.a. ett 
offentligt samråd som följd av beslut 
att ämnet är en kandidat för 
substitution. 
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Tabell 45. Fortsättning 

Ämne Process  EU-beslut  

Silvernitrat  
– biocid, används som 
desinfektionsmedel och 
konserveringsmedel i 
produkter avsedda för 
yrkesmässig användning och 
konsumentanvändning. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Utvärdering pågår på 
Kemikalieinspektionen. 

Elementärt silver  
– biocid, används som 
desinfektionsmedel i 
dricksvatten. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Utvärdering pågår på 
Kemikalieinspektionen. 

Silverklorid på titandioxid, 
används för att skapa en 
desinficerande eller 
konserverande effekt i olika 
material. 

Utvärdering av ansökan om 
godkännande av verksamt ämne i 
biocidprodukter. 

Utvärdering pågår på 
Kemikalieinspektionen. 
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Uppgifter enligt instruktionen och andra beslut 
Tabell 46. Uppgifter enligt instruktionen 

  Uppgifter Resultat  

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

Utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel, sid. 15. 
Tillståndsprövning och annan 
regeltillämpning, sid. 38.  
Utöva tillsyn och ta fram 
kemikaliestatistik, sid. 61.  

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

Kemikalieinspektionens 
uppdrag, sid.6 
Utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel, sid. 15. 
Handlingsplan för en giftfri 
vardag, sid.15. 
Uppföljning av 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, 
sid. 21.  
Vårt arbete i Miljömålsrådet,  
sid. 21.  
Vi förvaltar register och 
producerar statistik, sid. 61. 
Vårt interna miljöarbete, sid. 11.  

 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 regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver 
inom dessa områden 

Kemikalieinspektionens 
uppdrag, sid. 6. 
Utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel, sid. 15.  
Vårt arbete i EU, sid.22.  
Vårt internationella arbete,  
sid. 35.  
Tillståndspröva och annan 
regeltillämpning, sid. 38.  
Utöva tillsyn och ta fram 
kemikaliestatistik, sid. 61.  

 4 §  Kemikalieinspektionen ska särskilt  
1. följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov 
föreslå åtgärder i fråga om sådana produkter, organismer och 
varor som anges i 1 § och deras hälso- och miljörisker,  
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. löpande omvärldsbevaka för att öka förutsättningarna för att 
tidigt upptäcka möjliga nya kemikaliehot, och  
7. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt 
verksamhetsområde. 
 

Utveckla lagstiftning och andra 
styrmedel, sid. 15.  
Vi tillståndsprövar 
bekämpningsmedel, sid 38.  
Vi förvaltar register och 
producerar statistik, sid. 61 
Information och stöd till företag 
och allmänheten, sid. 76. 
Arbetet inom SamTox och 
Toxikologiska rådet, sid 21.  
Vår tillsynsvägledning, sid. 74.  
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Tabell 46. Fortsättning 

  Uppgifter Resultat  

4 a § Kemikalieinspektionen får lämna förslag till åtgärder i fråga om 
sådana produkter, biotekniska organismer och varor som avses i 1 
§ till 
   1. Europeiska kemikaliemyndigheten enligt artiklarna  
59.3, 69.4 och 129.3 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring 
av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 
samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, och 
   2. Europeiska kommissionen enligt artikel 6.1 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 
2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning, i lydelsen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2102. 
 

Reglering av hälso- och 
miljöfarliga ämnen inom Reach- 
och CLP-förordningarna, sid 26. 
Produktregler, sid. 34. 

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

Redovisade regeringsuppdrag 
och besvarade remisser, sid. 20.  
Vårt föreskriftsarbete, sid. 22. 
Produktregistret, sid. 61.  

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

Vårt internationella arbete,  
sid 35.  

10 § Vid Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett 
expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor. 
Toxikologiska rådet ska inom ramen för sitt uppdrag värdera och 
signalera nya potentiella kemikaliehot. Förordning (2017:226). 

Arbetet inom SamTox och 
Toxikologiska rådet, sid 21.  
 

11 § Toxikologiska rådet utses av Kemikalieinspektionen och består av 
representanter för myndigheter samt enskilda forskare. 
Kemikalieinspektionen utser rådets ordförande. Rådet utser inom 
sig en vice ordförande. Förordning (2017:226). 

Arbetet inom SamTox och 
Toxikologiska rådet, sid 21.  
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Tabell 47. Uppgifter enligt andra beslut 

Uppgifter enligt andra beslut Resultat 

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Senast 
ändrad genom (2018:35). 

Vi förvaltar register och producerar statistik, sid. 61. 

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2017:973).  

Kostnader och intäkter uppdelade per 
resultatområden, sid 55.  
Vi förvaltar register och producerar statistik, sid. 61.  

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer. Senast ändrad genom (2017:800).  

Samtliga avsnitt.  

Miljötillsynsförordning (2011:13). Senast ändrad genom 
(2017:1239).  

Vårt tillsynsarbete, sid. 64.  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Senast 
ändrad genom (2017:883).  

Vår operativa tillsyn, sid. 67.  

Förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. 
Senast ändrad genom (2017:204).  

Kostnader och intäkter uppdelade per 
resultatområden, sid. 55.  
Intäkter och kostnader, sid. 101. 

Förordning om bekämpningsmedel (2014:425). Senast 
ändrad genom (2017:805)  

Vi tillståndsprövar bekämpningsmedel, sid. 38.  

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för 
konsumenter  

Vår upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen, 
sid. 78.  
Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 15. 
Vårt arbete i Miljömålsrådet, sid. 21. 

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. 15.  

• kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper  Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 15. 

• information om farliga ämnen i varor  Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid.15. 
Information och stöd till företagen och allmänheten, 
sid. 76. 

• utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler  Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 15.  
Tillståndspröva och annan regeltillämpning, sid. 38. 

• effektivare kemikalietillsyn inom EU  Vårt tillsynssamarbete inom EU, sid. 65.  

• giftfria och resursfria kretslopp  Handlingsplan för en giftfri vardag, sid. 15.  
Policyutveckling inom EU, sid. 22.  
Vårt arbete i Miljömålsrådet, sid. 21. 

• minska barns exponering för farliga kemikalier  Utveckla lagstiftning och andra styrmedel, sid. 15.  
Tillståndspröva och annan regeltillämpning, sid. 38.  
Vårt tillsynsarbete, sid. 64. 
Information och stöd till företag och allmänheten, 
sid. 76. 
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Tabell 48. Återrapportering enlig regleringsbrevet och andra beslut 

Mål och återrapporteringskrav Resultat  

Handlingsplan för en giftfri vardag 
Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av sitt arbete med 
genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska 
myndigheten beskriva vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa har 
haft.  

Kemikalieinspektionens 
uppdrag, sid. 6. 
Handlingsplan för en giftfri 
vardag, sid. 15. 
Tabell 1, sid. 15.  
Vårt nationella arbete, 
sid. 15.  
Vårt arbete i EU, sid. 22. 
Vårt internationella arbete, 
sid. 35.  
Vår tillsyn av varor, sid. 69.  
Information och stöd till 
företag och allmänheten,  
sid. 76. 

Handlingsplan för giftfri vardag 2018–2020 
Handlingsplanen ska under 2018–2020 fortsatt fokusera på åtgärder som 
skyddar barn och unga i alla miljöer som de vistas i eftersom barn och 
ungdomar är särskilt känsliga för kemikalier. Ett jämställdhetsperspektiv ska 
fortsatt beaktas. Sådana åtgärder innebär normalt också att vuxna skyddas 
från kemiska risker i vardagen.  
Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla och genomföra handlingsplanen 
inom ramen för den samlade strategi som regeringen fastställt i propositionen 
På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (prop. 
2013/14:39). Strategin omfattar de åtta etappmålen för farliga ämnen som 
regeringen har beslutat, och är tillsammans med de insatser som beskrivs i 
propositionen, regeringens samlade strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö och relevanta strecksatser under generationsmålet.  
Kemikalieinspektionen ska genomföra uppdraget i samarbete med företrädare 
för näringslivet, konsumentorganisationer, miljöorganisationer och berörda 
myndigheter. Förslag till åtgärder som faller inom en annan myndighets 
ansvarsområde än Kemikalieinspektionens ska lämnas i samråd med denna 
myndighet.  
Vidare ska Kemikalieinspektionen ha regelbundna avstämningar med 
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). I de delar 
Kemikalieinspektionen föreslår författningsändringar ska fullständiga 
författningsförslag redovisas. Konsekvenserna av de förslag som lämnas ska 
analyseras och redovisas i en konsekvensutredning. Förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska då tillämpas. 

Kemikalieinspektionens 
uppdrag, sid. 6. 
Handlingsplan för en giftfri 
vardag, sid. 15,  
Tabell 1, sid 15.  
Vårt nationella arbete,  
sid. 15.  
Vårt arbete i EU, sid. 22.  
Vårt internationella arbete, 
sid. 35.  
Vår tillsyn av varor, sid. 69.  
Information och stöd till 
företag och allmänheten,  
sid. 76. 

Prövning av bekämpningsmedel  
Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i 
syfte att förkorta handläggningstiderna och med bibehållande av en hög 
rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.  
Kemikalieinspektionen ska redovisa 

• ärendebalansen för handläggningen av växtskyddsmedel respektive 
biocidprodukter uppdelat per år 

• kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive 
• biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde 
• analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas. 

Ärendebalanser för 
handläggningen av 
växtskyddsmedel respektive 
biocidprodukter, sid. 50.  
Kostnader och intäkter 
uppdelade per 
resultatområden, sid. 55.  

Substitution av farliga kemiska ämnen 
Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete med substitution inklusive vilka 
åtgärder som har vidtagits för att stödja Substitutionscentrumet. 

Substitutionsarbete, sid. 19. 

Antibiotikaresistens 
Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit 
till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens. 

Handlingsplan för arbetet 
mot antibiotikaresistens,  
sid. 21. 
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Tabell 48. Fortsättning 

Mål och återrapporteringskrav Resultat  

Ekodesign 
Kemikalieinspektionen ska stödja Energimyndigheten i arbetet med att ta fram 
underlag för genomförandet av ekodesigndirektivet. Särskilt fokus ska läggas 
på aspekter som har en koppling till nationella ambitioner för att bidra till en 
cirkulär ekonomi. 

Produktregler, sid. 34. 

Utgiftsprognoser 
Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för 2018–2022 vid 
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i 
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.  
Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 

• den 17 januari 
• den 16 februari 
• den 2 maj 
• den 29 juli 
• den 8 november 2018. 

Kemikalieinspektionen har 
redovisat prognoser för 
2018–2022 vid fem tillfällen i 
enlighet med 
återrapporteringskravet. 

Kammarkollegiets regleringsbrev, 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 1:7 

Villkor för anslag 1:7, 
sid. 110. 

Moderna beredskapsjobb 
Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb 
i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta 
minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 
personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt 
från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare 
arbetsuppgifter vid myndigheten. 
Kemikalieinspektionen ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa 
hur myndigheten har bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion 
från Statskontoret. 
Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara 
de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, 
som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och 
Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina 
respektive ansvarsområden i detta arbete. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  
 

Kartläggning av farliga ämnen 
Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av 
farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. 
Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även 
omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa 
och miljön. Barn och unga ska prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska 
beaktas. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och 
produkter kartläggas. Uppdraget ska delredovisas senast den 15 september 
2018 och slutredovisas senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet 
(Miljö- och energidepartementet). 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  
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Tabell 48. Fortsättning 

Mål och återrapporteringskrav Resultat  

Bistå Miljömålsrådet i dess arbete 
Rapporterar årligen 1 mars 2016, 2017 och 2018.  
Redovisas i årsredovisningen. 
Regeringsbeslut den 18 december 2014. M2015/00214/Mm. Redovisas i 
årsredovisningen 

Vårt arbete i Miljömålsrådet, 
sid. 21.  
Våra åtgärder inom 
miljömålsrådet, tabell 42–43. 

Att bistå Miljömålsrådet.  
Redovisas i årsredovisningen. 

Vårt arbete i Miljömålsrådet, 
sid. 21.  
Våra åtgärder inom 
miljömålsrådet, tabell 42–43. 

Årlig uppföljning 2016 av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Etappmålen för 
Farliga ämnen. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  
 

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. 

Vårt arbete i Miljömålsrådet, 
sid. 21.  
Våra åtgärder inom 
miljömålsrådet, tabell 42–43. 

Förenklingsarbete på centrala myndigheter 
Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala 
myndigheter.  
Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras 
till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  
  

Regeringsuppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av 
Agenda 2030 (långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling). 

Miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö och Agenda 2030,  
sid. 6. 

EU:s strategi för Östersjöregionen 
Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen 
och dess handlingsplan. Regeringsbeslut den 14 januari 2016. dnr 
M2016/00089/Nm. Delredovisning 2016-03-31. Årlig redovisning senast den 31 
januari 2017–2020. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för 
praktik 2016–2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr 
Fi2016/00386/ESA. Redovisas till Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-
01, 2018-04-01 samt 2019-01-15. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga för praktik 2016–2018 
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–
2018. Regeringsbeslut den 4 februari 2016. dnr A2016/00216/A. Redovisas till 
Statskontoret senast 2016-10-01, 2017-04-01, 2018-04-01 samt 2019-01-15. 

Redovisade 
regeringsuppdrag 2018 och 
våra förslag i korthet, sid. 84. 
Tabell 40  

  



100 

Intäkter och kostnader 
Intäkter och kostnader av anslag per process i tabell 49 är i huvudsak fördelade utifrån data i 
redovisningen. Redovisningen per huvudavsnitt tar hänsyn till indirekta kostnader och 
fördelning av kalkyldifferensen. Den senare motsvarar 3,2 procent och består av skillnaden 
mellan fördelade timkostnader mot lönekostnader samt myndighetsgemensamma kostnader 
fördelade med tidredovisning jämfört med utfall för dessa kostnader. 

I de myndighetsgemensamma kostnaderna ingår bland annat kostnader för gemensam 
personal, IT, lokalkostnader och avdelningarnas egna gemensamma kostnader. 

Från och med 2016 är de gemensamma kostnaderna fördelade på prestationer och processer 
med genomsnittlig timkostnad för de tre senaste åren som grund. 

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen via anslag, medan viss 
verksamhet finansieras via uppdragsintäkter och bidrag. 

Från och med 2017 har vi förändrat indelningen av årsredovisningen jämfört med tidigare år. 
Vi har valt att lyfta ut och synliggöra information och spridning av kunskap i eget avsnitt. Vi 
kan endast ta fram ”varav kostnad” för det nya avsnittet för 2017 och framåt. 
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Tabell 49. Intäkter och kostnader per huvudavsnitt 2016–2018 (kostnad tkr). 
2018 Personal 

kostnad  
Övrig 

kostnad  
Summa 
kostnad  

Intäkt av 
anslag  

Övrig 
intäkt  

Uppbörd  Lämnade 
bidrag  

Utveckla lagstiftning 
och andra 
styrmedel 

-93 020 -34 044 -127 064 92 612 34 453 5 358 -42 080 

Tillståndspröva, 
upplysning och 
annan regel-
tillämpning 

-70 600 -17 597 -88 197 87 132 1 065 84 359 -3 700 

Utöva tillsyn och ta 
fram kemikalie-
statistik 

-38 886 -14 996 -53 882 53 737 145 32 158 - 

Summa -202 506 -66 637 -269 143 233 481 35 662 121 875 -45 780 
Varav Information 
och stöd till företag 
och allmänheten 

-29 148 -4 474 -33 623 - - - - 

        
2017 Personal 

kostnad  
Övrig 

kostnad  
Summa 
kostnad  

Intäkt av 
anslag  

Övrig 
intäkt  

Uppbörd  Lämnade 
bidrag  

Utveckla lagstiftning 
och andra 
styrmedel 

-91 176 -33 829 -125 005 92 079 32 926 2 907 -42 940 

Tillståndspröva, 
upplysning och 
annan 
regeltillämpning 

-67 686 -18 614 -86 300 85 898 401 66 980 -4 252 

Utöva tillsyn och ta 
fram 
kemikaliestatistik 

-37 750 -14 852 -52 602 52 379 223 36 673 0 

Summa -196 612 -67 295 -263 907 230 356 33 551 106 559 -47 192 
Varav Information 
och stöd till företag 
och allmänheten 

-19 560 -2 726 -22 286 0 0 0 0 

        
2016 Personal 

kostnad  
Övrig 

kostnad  
Summa 
kostnad  

Intäkt av 
anslag  

Övrig 
intäkt  

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 
regeltillämpning 

-64 029 -17 121 -81 150 81 937 27 64 716 -3 022 

Utöva tillsyn och ta 
fram 
kemikaliestatistik 

-40 763 -11 374 -52 138 56 197 282 36 637 0 

Summa -196 699 -59 153 -255 853 219 926 35 927 104 093 -39 373 
Varav Information 
och stöd till företag 
och allmänheten 

- - - - - - - 
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Avgiftsbelagd verksamhet 
Tabell 50. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (kostnad tkr). 

Avgiftsbelagd 
verksamhet 

Ack. 
resultat 

2017 

Budget 
- intäkt 
2018 

Utfall 
- intäkt 
2018 

Budget 
- kostnad 

2018 

Utfall 
- kostnad 

2018 

Utfall 
- resultat 

2018 

Ack. 
resultat 

2018 

SERP 0 10 500 9 854 10 500 9 854 0 0 

Varuprover 0 200 57 200 57 0 0 

Summa 0 10 700 9 911 10 700 9 911 0 0 

Uppdrags-
verksamhet 

       

Tjänsteexport 0 15 500 15 432 15 500 15 432 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 biocidförordningen (EU (nr) 528/2012). Den del av myndighetens åtaganden som 
rör utvärdering av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter kallas Svenska 
Rapportörprogrammet (SERP). Verksamheten finansieras av ansökande företag och 
möjligheterna till avgiftsuttag samt avgifternas storlek framgår av respektive EU-förordning 
samt i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Avgifterna är max-avgifter. 
Eventuella underskott i verksamheten får enligt Kemikalieinspektionens regleringsbrev 
finansieras med medel från vårt anslag. 

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. För 2018 har 
429 tkr återredovisats mot anslaget. 

Varuprover 
Det är antingen företagen eller Kemikalieinspektionen som betalar kostnaden för analyser i 
samband med myndighetens tillsyn av varor: 

• Företagen betalar analyskostnaderna om Kemikalieinspektionen hittar otillåtna halter 
av något kemiskt ämne i en vara, eller om företaget på annat sätt har brutit mot 
reglerna för kemikalier i varor. 

• Kemikalieinspektionen betalar om företaget har följt den lagstiftning som gäller. 

Reglerna för kostnader i samband med tillsyn finns i (8 kap. 2 § förordning (1998:940) om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken) och (26 kap. 22 b § punkt 2 i miljöbalken 
(1998:808)) och (prop. 2009/10:167 s. 37). 

Tjänsteexport 
Tjänsteexport avser följande samarbete: 

• Kemikalieinspektionens samarbete med Sveriges biståndsmyndighet Sida enligt de 
överenskommelser som myndigheten har med Sida. 

Vi redovisar kostnader som tjänsteexport när vi har betalat ut arvoden och tagit hand om 
ersättningsgilla kostnader för vår personal i samband med arbetet med detta samarbete. 
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Överföringar till andra organisationer redovisas som bidrag vilket även arbetet med 
strategiska länder gör. För resultat se avsnitt Internationellt utvecklingssamarbete. 

Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras 
Tabell 51. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna inte disponeras (kostnad tkr). 

Avgiftsbelagd 
verksamhet 

Ack. 
resultat 

2017 

Budget 
- intäkt 
2018 

Utfall 
- intäkt 
2018 

Budget 
- kostnad 

2018 

Utfall 
- kostnad 

2018 

Utfall 
- resultat 

2018 

Ack. 
resultat 

2018 

9433, 
Allmänkemikalier 

75 326 46 000 48 599 46 000 48 664 -65 75 261 

9437, 
Bekämpningsmedel 

-94 384 75 500 74 840 73 500 74 557 284 -94 100 

2811, 
Dispensavgifter 

-1 812 20 18 20 426 -408 -2 220 

Summa -20 870 121 520 123 457 119 520 123 647 -189 -21 059 

Allmänkemikalier 
Intäkten baseras på antal anmälda produkter och per volym. Avgifterna har generellt ökat de 
senaste åren, men minskade något från föregående år. Kostnadsutvecklingen medför att 
balansen mellan intäkter och kostnader jämnas ut, 2018 års differens utgör endast 65 tkr. 

Kemikalieinspektionen arbetar för att kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten 
på sikt ska vara i balans mot intäkterna. 

Bekämpningsmedel 
Resultatet för 2018 var 284 tkr vilket är ett överskott till skillnad mot det negativa resultatet 
för 2017 (-9 925 tkr). 

Intäkterna är baserade på inbetalda ansöknings- och årsavgifter för bekämpningsmedel under 
2018. Intäkterna har ökat med 17 790 tkr från föregående år. Intäkten blev 660 tkr lägre än 
budgeterat. 

Utfallet av ansökningsavgifterna blev 30,2 mnkr och utfallet av årsavgifterna var 44,6 mnkr. 
Intäkterna från årsavgiften fördubblades 2018 i förhållande till föregående år, utfallet av 
avgifterna från växtskyddsmedel ökade med cirka 10 mnkr och för biocidprodukter med 5 
mnkr. Intäktsökningen för växtskyddsmedlen förklaras av godkännandet av det verksamma 
ämnet glyfosat vilket ledde till ett stort antal ansökningar om förnyat produktgodkännande. 
Under hösten har en ökning av antalet zonrapportörskap noterats utöver vad vi 
prognosticerade med ökade intäkter som följd. Även biocidprodukterna har genererat högre 
intäkter och det förklaras till den allra största delen av ansökningar om godkännanden av 
båtbottenfärger. Ytterligare en faktor som bidrar till den ökade intäkten är att allt fler 
ansökningar gäller godkännande av biocidproduktfamilj som innehåller fler än en produkt 
med högre avgift till följd. 

Kostnaden för den avgiftsfinansierade verksamheten är något lägre än budget. Under året har 
personalomsättning och tid för återbesättning resulterat i lägre kostnader för verksamheten. 

Kemikalieinspektionen arbetar för att kostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten 
på sikt ska vara i balans mot intäkterna. 



104 

Eftersom avgiftsnivåerna för ansökningar som rör mindre användningsområden, små 
odlingsarealer, dispenser för att undanröja fara och biologiska växtskyddsmedel inte är 
beräknade att täcka kostnaderna för prövningen kommer målet om full kostnadstäckning inte 
att kunna uppnås för dessa ärendetyper. Nuvarande avgiftskonstruktion kommer därmed inte 
leda till att full kostnadstäckning kan nås. 

Dispensavgifter 
Under året har 7 stycken dispensavgifter om vardera 2,5 tkr betalats till myndigheten vilket 
ger en total intäkt om 17,5 tkr. Intäkterna för dispenserna inom allmänkemikalieområdet är 
väsentligt lägre än kostnaderna för denna verksamhet. Underfinansieringen förklaras av att 
avgifter saknas för viss dispenshantering och är för lågt satt i de fall det finns en avgift. 
Bestämmelser om nya avgiftsnivåer träder i kraft den 1 januari 2019 vilka syftar till att vara 
fullt kostnadstäckande. 
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Finansiell redovisning 

Sammanställning över väsentliga uppgifter i tkr 
 

2018 2017 2016 2015 2014 

Låneram Riksgäldskontoret           
Beviljad 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Utnyttjad 23 823 17 461 17 818 18 904 21 872 

Kontokrediter Riksgäldskontoret           
Beviljad  5 500 7 500 7 500 7 100 8 000 
Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

Räntekonto Riksgäldskontoret           

Ränteintäkter 0 0 0 0 144 
Räntekostnader -233 -169 -158 -103 0 

Avgiftsintäkter           

Avgiftsintäkter som disponeras           

Beräknat belopp enligt regleringsbrev  
(SERP och varuprover) 

10 700 15 768 16 478 17 747 13 190 

Avgiftsintäkter 9 911 13 186 15 275 14 865 10 148 

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 
(tjänsteexport) 

15 500 15 448 15 448 14 000 350 

Övriga avgiftsintäkter 15 432 15 150 15 056 14 289 12 620 

Avgiftsintäkter som ej disponeras           

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 121 520 120 020 105 050 97 030 98 530 
Avgiftsintäkter 123 554 105 406 111 760 88 809 86 020 

Anslagskredit           

UO 20 Anslag 1:6           
Beviljad 8 242 7 728 6 889 6 272 6 490 
Utnyttjad 0 0 -2 567 0 0 

UO 20 Anslag 1:7 ap.2 
          

Beviljad 15 15 15 15 15 
Utnyttjad 0 0 0 0 0 

Anslag           

UO 20 Anslag 1:6 Ramanslag           
Anslagssparande 13 655 1 705 0 4 636 7 237 

UO 20 Anslag 1:7 ap.2 Ramanslag 
          

Anslagssparande 0 0 0 0 0 

Bemyndiganden – ej tillämplig           

Personal           

Antalet årsarbetskrafter (st) 237 243 246 234 226 
Medelantalet anställda (st)* 270 279 280 261 260 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 097 1 050 1 010 992 987 

Kapitalförändring           

Årets kapitalförändring -1 678 1 153 -7 668 2 316 4 793 
Balanserad kapitalförändring 3 483 2 330 9 998 7 682 2 888 

* I beräkningen av medelantalet anställda från 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.   
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Resultaträkning i tkr 
 

Not 2018 2017    
 

Verksamhetens intäkter 
  

 
Intäkter av anslag 

 
233 481 230 356 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 26 414 28 954 
Intäkter av bidrag 2 9 139 4 470 
Finansiella intäkter 3 109 127 

Summa intäkter 
 

269 143 263 907    
 

Verksamhetens kostnader 
  

 
Kostnader för personal 4 -202 506 -196 612 
Kostnader för lokaler 

 
-14 613 -14 535 

Övriga driftkostnader 5 -42 928 -43 913 
Finansiella kostnader 6 -276 -200 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
-8 820 -8 647 

Summa kostnader 
 

-269 143 -263 907    
 

Verksamhetsutfall 
 

0 0 
   

 
Uppbördsverksamhet 

  
 

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 7 18 10 
Skatteintäkter m.m. 8 121 858 106 549 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 

 
-123 554 -105 406 

Saldo uppbördsverksamhet 
 

-1 678 1 153    
 

Transfereringar 
  

 
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 

 
29 631 23 219 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 
 

16 149 23 973 
Lämnade bidrag 9 -45 780 -47 192 

Saldo transfereringar 
 

0 0 

Årets kapitalförändring 10 -1 678 1 153 
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Balansräkning i tkr 
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 

Immateriella anläggningstillgångar 

   

Balanserade utgifter för utveckling 11 18 427 19 533 
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 12 0 1 157 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
 

18 427 20 690     

Materiella anläggningstillgångar 
   

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 371 75 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 14 4 126 4 663 

Summa materiella anläggningstillgångar 
 

4 497 4 738     

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar 
 

4 514 959 
Fordringar hos andra myndigheter 15 5 735 3 578 
Övriga kortfristiga fordringar 16 1 825 3 598 

Summa kortfristiga fordringar 
 

12 074 8 135     

Periodavgränsningsposter 
   

Förutbetalda kostnader 17 4 067 3 785 
Upplupna bidragsintäkter 18 5 208 644 
Övriga upplupna intäkter 19 2 937 5 769 

Summa periodavgränsningsposter 
 

12 212 10 198     

Avräkning med statsverket 
   

Avräkning med statsverket 20 -7 258 5 639 

Summa avräkning med statsverket 
 

-7 258 5 639     

Kassa och bank 
   

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

55 393 36 100 

Summa kassa och bank 
 

55 393 36 100     

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

95 345 85 500     
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Balansräkning fortsättning (tkr) 

KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31 

Myndighetskapital 
   

Balanserad kapitalförändring 
 

3 483 2 330 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 10 -1 678 1 153 
Summa myndighetskapital 21 1 805 3 483     

Avsättningar 
   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 944 746 
Övriga avsättningar 23 1 636 1 852 

Summa avsättningar 
 

2 580 2 598     

Skulder m.m. 
   

Lån i Riksgäldskontoret 24 23 823 17 461 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 25 7 740 5 705 
Leverantörsskulder 

 
9 636 10 901 

Övriga kortfristiga skulder 26 3 193 3 243 
Förskott från uppdragsgivare och kunder 27 21 921 21 636 

Summa skulder m.m. 
 

66 313 58 946     

Periodavgränsningsposter 
   

Upplupna kostnader 28 14 862 12 866 
Oförbrukade bidrag 29 9 786 7 607 

Summa periodavgränsningsposter 
 

24 648 20 473     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

95 345 85 500 
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Anslagsredovisning i tkr 
Anslag Not Ing. över- 

förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl. regl. 
brev 

Omdis- 
ponerat 
anslags-
belopp 

Indrag-
ning 

Totalt Utgifter Utgående 

UO 20 1:6 Kemikalieinspektionen (ramanslag) 

ap.1  
Kemikalie- 
inspektionen 
(ram) 

30 -643 274 741 2 348 0 276 446 -262 791 13 655 

UO 20 1:7 Avgifter till internationella organisationer (ramanslag)  

ap.2 
Internationella 
organisationer, 
Kemikalie-
inspektionen 
(ram) 

31 0 500 0 0  500 -500 0 

Summa    -643 275 241 2 348 0 276 946 -263 291 13 655 

Avslutade anslag 

UO 20 1:6 Kemikalieinspektionen (ramanslag) 

ap.2  
Nationell 
prövning och 
tillsyn av 
bekämpnings-
medel (a) 

 2 348 0 -2 348 0 0 0 0 

Summa totalt   1 705 275 241 0 0 276 946 -263 291 13 655 
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Villkor för anslag 1:6 
ap.1 Kemikalieinspektionen 
Minst 80 000 tkr ska användas till nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Av 
dessa medel får sammantaget högst 6 000 tkr betalas ut till Livsmedelsverket och Statens 
jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel 
betalas ut mot rekvisition. För 2018 har 1 500 tkr betalats ut till Livsmedelsverket och 2 200 
tkr till Statens jordbruksverk, totalt 3 700 tkr. Kemikalieinspektionen har använt 81 900 tkr 
till nationell prövning och tillsyn.  

Högst 9 000 tkr får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the 
International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 4 000 tkr användas 
för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition. Under 2018 
har 9 000 tkr betalats ut. 

Högst 7 000 tkr 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. Medlen 
betalas ut mot rekvisition. Under 2018 har 6 945 tkr betalats ut. 

Högst 2 000 tkr ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för 
giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett 
livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria 
och resurseffektiva kretslopp. Under 2018 har 2 000 tkr betalats ut. 

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i 
prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 
528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av 
befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och 
redovisas separat. För 2018 har 429 tkr återredovisats mot anslaget. 

Kemikalieinspektionen ska betala ut 7 000 tkr till Substitutionscentrum vid Research 
Institutes of Sweden (RISE). Under 2018 har 7 000 tkr betalats ut. 

Villkor för anslag 1:7 
ap.2 Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen 
Anslagsposten får användas för bidrag som betalas ut i annan valuta än svenska kronor till 
följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety 
(IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on 
Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special 
Programme. Under 2018 disponerade Kemikalieinspektionen 500 tkr och av dessa betalades 
430 tkr till OECD ENV/EHS och 70 tkr till WHO. 
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Redovisning mot inkomsttitel i tkr 
Inkomsttitel Not Beräknat belopp Inkomster 

9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 
   

011 Avgifter för Kemikalieinspektionen 
 

46 000 49 400 

9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel 
   

011 Skatt på bekämpningsmedel 
 

75 500 74 136 

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 
   

169 Övriga inkomster 
 

20 18 

Summa 
 

121 520 123 554 
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Tilläggsupplysningar och noter 
Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Kemikalieinspektionens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna 
råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordningen om myndigheters bokföring) 
tillämpar myndigheten brytdagen den 4 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 enligt 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 ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för 
förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr och för immateriella tillgångar 100 tkr. 
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker 
från den månad tillgången tas i bruk.  

Tillämpade avskrivningstider  
3 år Dataprogram, licenser, rättigheter 
 Datorer och kringutrustning 
 Övriga kontorsmaskiner 
5 år Inredningsinventarier 
 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 Egenutvecklade dataprogram 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli 
betalda. Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta 
värdets princip. Nedskrivning av uppbördsfordringar avseende kemikalie- och 
bekämpningsmedelsavgifter har gjorts som en följd av att preskriptionstiden för dessa 
fordringar är fem år. 

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till 
balansdagens kurs.  
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Ersättningar och andra förmåner 

Insynsrådet 

Namn Ersättning 
(tkr) 

 Andra råds- och styrelseuppdrag 

Örjan Brinkman 1,5  President, BEUC (i Bryssel) 
Ordförande, Stiftelsen Väddö & Södertörn 
Suppleant, Statliga tandvårdsnämnden 
Styrelseordförande, Sveriges konsumenter 
Styrelseordförande, Råd & Rön AB 

Anders Finnson 1,5  Suppleant i styrelsen, Finnson psykoterapi AB 

Magnus Huss 3,0  Ledamot, Recipo ekonomisk förening 
Ledamot, Däckåtervinning i Norden AB 
VD Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB 

Mikael Karlsson 1,5  Ledamot, Statens kärnavfallsråd 
Ledamot, Skogsstyrelsens styrelse 

Johan Kuylenstierna 3,0  Ledamot, Göteborgs universitets styrelse 
Vice ordförande, Klimatpolitiska rådet 
Styrelseledamot, IVL AB 
Styrelseledamot, Enetjärn Natur AB 
Styrelseordförande och delägare, Modulator AB 

Lin Lerpold 1,5  Inga övriga styrelseuppdrag 

Kerstin Lindvall 3,0  Inga övriga styrelseuppdrag 

Christina Rudén 1,5  Suppleant styrelsen, Östersjöcentrum, Stockholms 
universitet 
Av regeringen utsedd särskild utredare från och med 
2018-03-29 till och med 2019-09-29, Kommittédirektiv 
2018:25 

Marianne Lidman 
Hägnesten 

3,0  Inga övriga styrelseuppdrag 

Isabel Moretti1) 6,0  Inga övriga styrelseuppdrag 

Ledande befattningshavare 

Namn Ersättning 
(tkr) 

 Andra råds- och styrelseuppdrag 

Nina Cromnier, 
Generaldirektör 
 
Bilförmån 

1 255 
 
 

       6 

 Styrelseordförande, Substitutionscentrun, RISE 
Ledamot av regeringens Miljömålsråd 
Ledamot, styrelsen för stiftelsen Institutet för Vatten- 
och Luftvårdsforskning 
EU:s representant i styrgruppen för 
Minamatakonventionen om kvicksilverkonvention 

    

1) Avgick 2018-09-30  
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Noter till resultat- och balansräkningen i tkr 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2018 2017   

Intäkter av offentligrättsliga avgifter, SERP * 9 854 13 085   
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 520 582   
Intäkter av tjänsteexport ** 15 432 15 150   
Kopior av allmän handling, 15 § Avgiftsförordningen 2 5   
Överskott, försäljning anläggningstillgångar 0 122   
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 606 10   
Summa 26 414 28 954   
* Intäkterna avser Svenska rapportörsprogrammet SERP. Avgifter för SERP faktureras i förskott och 
intäkter beror på inflöde av ärenden under året. 2018 ändrade vi redovisningen från intäkter av 
konsultuppdrag till intäkter av offentligrättsliga avgifter i enlighet med regleringsbrevet.   
** Kemikalieinspektionen betalar ut pengar för olika biståndsprojekt som finansieras av Sida. Den 
del som erhålls från Sida och som finansierar Kemikalieinspektionens egen verksamhet i dessa 
projekt redovisas som intäkter av tjänsteexport.  

Not 2 Intäkter av bidrag 2018 2017   
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter * 8 024 3 251   
Bidrag från EU:s institutioner 616 839   
Bidrag från övriga länder och internationella organisationer 499 380   
Summa 9 139 4 470 

  
* Ökningen består bland annat av ökning av medel från Naturvårdsverket och Jordbruksverket samt 
ny finansieringsmodell från SIDA. 

Not 3 Finansiella intäkter 2018 2017   
Negativ ränta på lån i Riksgäldskontoret 109 94   
Övriga ränteintäkter 0 1   
Övriga finansiella intäkter 0 32   
Summa 109 127 

Not 4 Kostnader för personal 2018 2017   
Lönekostnader * -131 026 -128 722   
Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter 
enligt lag och avtal 

-40 878 -40 251 
  

Övriga kostnader för personal -30 602 -27 639   
Summa -202 506 -196 612 

  * I posten Lönekostnader avser 444 tkr (495 tkr) arvoden till ej anställd personal (uppdragstagare). 

Not 5 Övriga driftkostnader 2018 2017   
Reparationer och underhåll  -989 -1 151   
Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 1 18   
Resor, representation, information * -7 406 -4 764   
Köp av varor -1 775 -2 937   
Dataprogram och licensavgifter -3 718 -2 959   
Konsulttjänster ** -21 969 -27 123 

  Reaförlust vid utrangering -709 -66   
Köp av övriga tjänster -6 363 -4 931   
Summa -42 928 -43 913 

  * I detta belopp ingår kostnader för konferensen Beyond 2020 som anordnades i mars 2018.   
** Under jämförelseåret gjordes stora inköp av externa konsulter för verksamhetsutveckling, 
rekryteringar, interimschefer m.m. Beloppet 2018 på samma nivå som beloppet var 2016.  
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Not 6 Finansiella kostnader 2018 2017   
Ränta på räntekontot, negativ ränta -233 -169   
Övriga finansiella kostnader -43 -31   
Summa -276 -200 

Not 7 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 2018 2017   
Dispensavgifter och ansökningsavgifter avseende 
trikloretylen 

18 10 

  
Summa 18 10      

Not 8 Skatteintäkter m.m. * 2018 2017   
Kemikalieavgifter 48 599 47 214   
Bekämpningsmedelsavgifter 74 840 57 050   
Befarade kundförluster ** -1 449 2 827   
Konstaterade kundförluster kemikalieavgifter -132 -542   
Summa 121 858 106 549 

  * Se tabell 51 för uppföljning av ekonomiskt mål.     
** Under 2017 arbetade vi med strukturerade insatser mot våra äldre fordringar och det har 
resulterat i att äldre avgifter betalats under 2017, vilket påverkade förändringen av befarade 
kundförluster under 2017.      

Not 9 Lämnade bidrag 2018 2017   
WHO -70 -70   
OECD -430 -430   
UNEP -487 -400   
Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec) * -9 000 -5 000   
Research Institutes of Sweden (RISE) * -7 000 -5 000   
Jordbruksverket -2 200 -2 500   
Livsmedelsverket -1 500 -1 752   
Karolinska Institutet (Swetox) -6 945 -6 467   
Naturvårdsverket -2 000 -2 000 

  Raoul Wallenberg Institute -150 0   
Bidrag till övriga länder och organisationer med stöd av 
medel från Naturvårdsverket 

42 -90 
  

Bidrag till övriga länder och organisationer med stöd av 
medel från Sida 

-16 040 -23 483 

  
Summa -45 780 -47 192   
* Ändrade belopp i regleringsbrevet 2018. 

  
     

Not 10 Årets kapitalförändring 2018 2017   
Periodiseringsdifferenser uppbördsverksamhet -1 678 1 153   
Summa -1 678 1 153   
Årets kapitalförändring består av osäkra uppbördsfordringar och oreglerade uppbördsfordringar då 
uppbördsverksamheten redovisas kassamässigt mot inkomsttitel.      

Not 11 Balanserade utgifter för utveckling 2018-12-31 2017-12-31   
Ingående anskaffningsvärde 43 037 32 033   
Årets anskaffningar 4 326 11 004   
Summa anskaffningsvärde 47 363 43 037   
Ingående ackumulerade avskrivningar -23 504 -18 183   
Årets avskrivningar -5 432 -5 321   
Summa ackumulerade avskrivningar -28 936 -23 504   
Utgående bokfört värde 18 427 19 533  
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Not 12 Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

2018-12-31 2017-12-31 
  

Ingående anskaffningsvärde 6 046 5 313   
Årets anskaffningar 0 960   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -6 046 -227   
Summa anskaffningsvärde 0 6 046   
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 889 -4 668   
Årets avskrivningar -527 -448   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 5 416 227   
Summa ackumulerade avskrivningar 0 -4 889   
Utgående bokfört värde 0 1 157      

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2018-12-31 2017-12-31   
Ingående anskaffningsvärde 1 295 1 295   
Årets anskaffningar 343 0   
Summa anskaffningsvärde 1 638 1 295   
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 220 -1 190   
Årets avskrivningar -47 -30   
Summa ackumulerade avskrivningar -1 267 -1 220   
Utgående bokfört värde 371 75      

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2018-12-31 2017-12-31   
Ingående anskaffningsvärde 15 156 16 687   
Årets anskaffningar 2 355 2 539   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -1 715 -4 070   
Summa anskaffningsvärde 15 796 15 156   
Ingående ackumulerade avskrivningar -10 493 -11 650   
Årets avskrivningar -2 814 -2 847   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 1 637 4 004   
Summa ackumulerade avskrivningar -11 670 -10 493   
Utgående bokfört värde 4 126 4 663      

Not 15 Fordringar hos andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31   
Fordran ingående mervärdesskatt 3 120 3 224   
Kundfordringar hos andra myndigheter 2 615 354   
Summa 5 735 3 578      

Not 16 Övriga kortfristiga fordringar 2018-12-31 2017-12-31   
Fordringar hos anställda 0 8   
Fordran bekämpningsmedelsavgifter 419 327   
Fordran ansökningsavgifter 1 539 986   
Fordran kemikalieavgifter 1 825 2 667   
Värdereglering uppbörd -1 958 -508   
Övriga kortfristiga fordringar 0 118   
Summa 1 825 3 598      

Not 17 Förutbetalda kostnader  2018-12-31 2017-12-31   
Förutbetalda hyreskostnader 3 327 3 285   
Övriga förutbetalda kostnader 740 500   
Summa 4 067 3 785 
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Not 18 Upplupna bidragsintäkter 2018-12-31 2017-12-31 
  

Inomstatliga (Sida-finansierade projekt) * 4 849 484   
Utomstatliga (EFOR-Reach-Evaluation) 359 160   
Summa 5 208 644 

  * 3 270 tkr betalades ut i januari 2019. 
     
Not 19 Övriga upplupna intäkter 2018-12-31 2017-12-31   

Övriga upplupna intäkter utomstatliga 2 937 5 769   
Summa 2 937 5 769    

    
Not 20 Avräkning med statsverket 2018-12-31 2017-12-31   

Uppbörd 
  

  
Ingående balans 2 342 -369   
Redovisat mot inkomsttitel -123 554 -105 406   
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 121 286 108 117   
Skulder avseende Uppbörd 74 2 342      

  
Anslag i icke räntebärande flöde 

  
  

Ingående balans 0 0   
Redovisat mot anslag 500 500   
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 
icke räntebärande flöde 

-500 -500 
  

Fordringar/Skulder avseende anslag i icke 
räntebärande flöde 

0 0 
     
  

Anslag i räntebärande flöde 
  

  
Ingående balans -1 705 2 567   
Redovisat mot anslag 262 791 253 317   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -274 741 -257 589   
Återbetalning av anslagsmedel 0 0   
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -13 655 -1 705      

  
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

  

  
Ingående balans 1 635 1 877   
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -179 -242   
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

1 456 1 635 
     
  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
  

  
Ingående balans 3 367 4 911 

    Inbetalningar i icke räntebärande flöde 150 026 147 186 
    Utbetalningar i icke räntebärande flöde -27 740 -41 113   

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -120 786 -107 617   
Övriga fordringar på statens centralkonto 4 867 3 367   
Summa Avräkning med statsverket -7 258 5 639 
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Not 21 Myndighetskapital Balanserad  
kapitalförändring, 

uppbörd 

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen 

Summa 

  
Utgående balans 2017 2 330 1 153 3 483   
Ingående balans 2018 2 330 1 153 3 483   
Föregående års 
kapitalförändring 

1 153 -1 153 0 
  

Årets kapitalförändring   -1 678 -1 678   
Summa årets förändring   -1 678 -1 678   
Utgående balans 2018 3 483 -1 678 1 805 

 

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2018-12-31 2017-12-31   
Ingående avsättning 746 110   
Årets avsättning pensionskostnad 499 784   
Årets pensionsutbetalningar -301 -148   
Utgående avsättning 944 746      

Not 23 Övriga avsättningar 2018-12-31 2017-12-31   
Avgångsvederlag 

  

  
Ingående avsättning 130 912   
Årets avsättning 0 0   
Årets utbetalningar -130 -782   
Utgående avsättning 0 130      

  
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 

  
  

Ingående avsättning 1 722 2 126   
Årets avsättning 462 457   
Årets utbetalningar -548 -861   
Utgående avsättning 1 636 1 722   
Summa övriga utgående avsättningar 1 636 1 852   
Myndigheten bedömer att de lokala omställningsmedlen till viss del kommer att användas under 2019.      

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret 2018-12-31 2017-12-31   
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

  
  

Ingående balans 17 462 17 818   
Under året nyupptagna lån 15 326 8 180   
Årets amorteringar -8 965 -8 537   
Utgående balans 23 823 17 461   
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 30 000 30 000      

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2018-12-31 2017-12-31   
Utgående mervärdesskatt 190 5   
Arbetsgivaravgifter 3 445 3 522   
Leverantörsskulder andra myndigheter 4 105 2 178   
Summa 7 740 5 705      

Not 26 Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31   
Personalens källskatt 3 193 3 243   
Summa 3 193 3 243      
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Not 27 Förskott från uppdragsgivare och kunder  2018-12-31 2017-12-31   
Förskott från uppdragsgivare (SERP) 21 921 21 636   
Summa 21 921 21 636      

Not 28 Upplupna kostnader 2018-12-31 2017-12-31   
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 12 866 12 062   
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 293 356   
Övriga upplupna kostnader 1 703 448   
Summa 14 862 12 866      

Not 29 Oförbrukade bidrag 2017-12-31 2017-12-31   
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 9 786 7 534   
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 
privatpersoner 

0 73 

  
Summa 9 786 7 607      

  
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i 
anspråk: 

  

  
inom tre månader 3 270 36   
mellan tre månader till ett år 6 516 7 498   
mellan ett år till tre år  0   
Summa 9 786 7 534 

Noter till anslagsredovisning 
Not 30 UO 20 1:6 Kemikalieinspektionen (ramanslag)  

ap.1 Kemikalieinspektionen (ram) 
  

Enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 8 242 tkr.    
Anslaget är räntebärande.     

Not 31 UO 20 1:7 Avgifter till Internationella organisationer (ramanslag) 
ap.2 Internationella organisationer, Kemikalieinspektionen (ram) 

  
Enligt regleringsbrevet disponerar Kemikalieinspektionen en anslagskredit på 15 tkr.    
Anslaget är inte räntebärande. 
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Undertecknande 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av 
kostnader, intäkter samt myndighetens ekonomiska ställning. 

Sundbyberg, den 22 februari 2019 

Nina Cromnier 

Generaldirektör  
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