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Sammanfattning



Kemikalieinspektionen har inga synpunkter i den del som gäller
Naturvårdsverkets förslag till nivåer på nya tillsynsavgifter, men
konstaterar att konsekvensbeskrivningen är kortfattad och inte går in på
tillsynsavgifter som tas ut inom annan lagstiftning.



Det underlättar för en myndighet om den själv kan disponera sina avgifter
och Kemikalieinspektionen ser därför positivt på detta förslag.



Kemikalieinspektionen bedömer att information om farliga ämnen till
avfallsledet fyller en viktig funktion för att nå svenska målsättningar om
giftfria och resurssnåla kretslopp och för att avfallshanteringen ska kunna
ske på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsosynpunkt.
Kemikalieinspektionen ser därför positivt på Naturvårdsverkets planerade
insatser för att utreda återvinningsindustrins behov av information om
farliga ämnen.



Kemikalieinspektionen anser även att tillsyn över informationsansvaret i
producentansvaret för elutrustning är viktig för att förbättra
förutsättningarna för en säker avfallshantering inklusive
materialåtervinning.



Kemikalieinspektionen konstaterar samtidigt att det behövs vägledning till
företagen för att klargöra hur innehåll av ett specifikt kemiskt ämne i en
vara ska definieras.



Kemikalieinspektionens ser också behov av samordning mellan
myndigheterna avseende tillsyn och vägledning eftersom producenter av
elutrustning omfattas av flera olika lagstiftningar om informationskrav och
farliga ämnen.
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Kemikalieinspektionen har följande synpunkter:
Avsnitt 3 Författningsförslag samt avsnitt 10 konsekvenser

Kemikalieinspektionen har inga synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om nivåer
på nya tillsynsavgifter. Vi konstaterar att konsekvensbeskrivningen är kortfattad och
att den inte går in på tillsynsavgifter som de berörda företagen omfattas av enligt
annan lagstiftning.
Frågan om att myndigheterna, i detta fall Naturvårdsverket, själva kan disponera sina
avgifter, i stället för att tilldelas medel via anslag för prövningen och tillsynen,
underlättar för myndigheterna och Kemikalieinspektionen ser därför positivt på detta
förslag.

Avsnitt 5.3.3 Den operativa tillsynens genomförande och resursbehov –
elutrustning och batterier

TILLSYN ÖVER PRODUCENTER

Informationsansvar
Producenter av elutrustning är enligt 66 § i förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning, skyldiga att se till att det finns information
tillgänglig om vilka komponenter och vilket material som ingår i utrustningen och var
i utrustningen det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Kemikalieinspektionen
bedömer att information om farliga ämnen till avfallsledet fyller en viktig funktion
för att nå målsättningen om giftfria och resurssnåla kretslopp och för att
avfallshanteringen ska kunna ske på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och
hälsosynpunkt. Kemikalieinspektionen ser därför mycket positivt på planerade
insatser för att utreda återvinningsindustrins behov av information.
Naturvårdsverket skriver att det inte bedrivs någon specifik tillsyn över
informationsansvaret idag. Kemikalieinspektionen anser att sådan tillsyn är viktig för
att förbättra förutsättningarna för en säker avfallshantering inklusive
materialåtervinning. Vi ser samtidigt att det finns ett behov av vägledning till
företagen för att klargöra hur innehåll av ett specifikt kemiskt ämne i en vara ska
definieras.
Vi ser fördelar med en samordning mellan myndigheterna avseende tillsyns- och
vägledningsinsatser eftersom producenter av elutrustning omfattas av flera olika
lagstiftningar om informationskrav och farliga ämnen. Enligt Reach artikel 33 ska
information om särskilt farliga ämnen på Reach:s kandidatförteckning förmedlas till
nedströmsanvändare. Kemikalieinspektionen och kommunerna har tillsyn över
efterlevnaden av dessa regler i Reach. Kemikalieinspektionen och kommunerna har
även tillsynsansvar för RoHS-direktivet, där vissa farliga ämnen är begränsade.
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I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Anne-Marie Johansson
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Mats
Forkman, Elin Simonsson och jurist Johan Forsberg deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Nina Cromnier
Anne-Marie Johansson
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