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Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens
föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska
organismer - bestämmelser om kvicksilver samt implementering
av undantag enligt RoHS-direktivet m.m.
Bifogat finns förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Ändringarna avser
− förlängning i tre år av vissa undantag från det svenska kvicksilverförbudet,
och
− införande av undantag från RoHS-direktivet samt genomförande av vissa
ändringar i direktivet.
Kvicksilver
Kemikalieinspektionen är bemyndigad att utfärda föreskrifter om tidsbegränsade
undantag och att bevilja dispens i enskilda fall från kvicksilverförbudet i förordning
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och
utförsel av kemiska produkter.
Kemikalieinspektionen har meddelat tidsbegränsade undantag för analyskemikalier,
vissa instrument och utrustningar. En del av dessa undantag löper ut vid årsskiftet
2019/20.
Berörda undantag är
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− kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom
läkemedelsområdet,
− kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys, och
− kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk
diagnostik.
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RoHS-direktivet
Genom föreslagna ändringar i 9 kap. 3 § genomförs vissa ändringar som gjorts i
direktivet.
Genom förslaget genomförs följande undantag enligt direktivet:
− Undantag för vissa elektriska och elektroniska komponenter som innehåller
bly i glas och keramik.
− Undantag för bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade
och plana keramiska flerlagerkondensatorer.
− Undantag för bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar.
− Undantag för bly som legeringselement i stål.
− Undantag för bly som legeringselement i aluminium.
− Undantag för bly som legeringselement i koppar.
− Undantag för bly som legeringselement i lödmetall med hög smälttemperatur.
− Undantag för bly i lager och bussningar i motorer i utrustning avsedd för
yrkesmässig användning utanför vägnätet.
Synpunkter på remissen önskas senast 26 april 2019. Synpunkter kan lämnas via epost (kemi@kemi.se) eller per post. Ange diarienummer enligt ovan.
Remissen kommer även göras tillgänglig på Kemikalieinspektionens hemsida
(www.kemi.se).
Frågor om remissen kan ställas till: Johan Forsberg. tel. 08-519 41 325.

På Kemikalieinspektionens vägnar

Adam Diamant
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Sändlista
Kommerskollegium

kommerskollegium@kommers.se

Läkemedelsverket

registrator@mpa.se

Tullverket

tullverket@tullverket.se

Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

Elsäkerhetsverket

registrator@elsakerhetsverket.se

Energimyndigheten

registrator@energimyndigheten.se

Konsumentverket

konsumentverket@konsumentverket.se

Socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Arbetsmiljöverket

arbetsmiljoverket@av.se

Länsstyrelsen Västra Götaland

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västernorrland

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Naturskyddsföreningen

remisser@naturskyddsföreningen.se

SIS Miljömärkning AB

info@svanen.se

Branschkansliet

info@branschkansliet.se

Elektriska installatörsorganisationen info@eio.se
Elektronikåtervinningsföreningen

info@elektronikatervinning.com

El-kretsen AB

info@el-kretsen.se

Regelrådet

regelradet@regelradet.se
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SEG – Sveriges elgrossister

info@seg.se

SIS-Standardiseringen i Sverige

info@sis.se

Svensk elektronik

info@svenskelektronik.se

SWEDAC

registrator@swedac.se

Teknikföretagen

info@teknikforetagen.se

Återvinningsindustrierna

kansli@recycling.se

Skogsindustrierna

helena.sjogren@skogsindustrierna.se

Föreningen ackrediterade
laboratorier

ake.larsson@sinf.se

ChemSec

info@chemsec.org,
Frida.hok@chemsec.org

Karolinska institutet

registrator@ki.se

VWR International AB

kundservice@se.vwr.com

IKEM – Innovations- och
kemiindustrierna

info@ikem.se

Svenskt Vatten

svensktvatten@svensktvatten.se

Hach Lange AB

info@hach-lange.se

Svensk handel

info@svenskhandel.se

Sveriges Kommuner och Landsting

info@skl.se
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