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Sammanfattning



Kemikalieinspektionen välkomnar förslagen till ny lagstiftning och en
informationstjänst.



Kemikalieinspektionen vill bidra i arbetet men anser att vår nuvarande
instruktion redan täcker uppdraget vad gäller att informera, stödja och
samverka med andra myndigheter när det gäller kemiska produkter samt
kemikaliesäkerhet. Kemikalieinspektionen invänder därför mot förslaget att
samverkan om informationstjänsten skrivs in i respektive myndighets
instruktion.

Kemikalieinspektionen anser att betänkandet är väl genomarbetat och välkomnar
flertalet förslag. Kemikalieinspektionen lämnar även några mindre synpunkter för att
förtydliga respektive myndighets roll och förväntade bidrag i samarbetet.
Vissa detaljsynpunkter
Avsnitt 1.1 Förslag till lag om kroppsbehandlingar, författningsförslaget 3 kap. 2 §
Information till konsumenten, (sid 36)

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

När det gäller ”metoder” samt ”risker” är det väsentligt att inneboende egenskaper
hos kemiska ämnen och blandningar beaktas för att kunna bedöma eventuella risker.
Detta bör framgå om föreskrifter meddelas.
Avsnitt 11.4.1 Informationstjänstens grundläggande struktur, ”Information eller
kommunikation?”, (sid 228)

Avvägningen om det ska vara en informations- eller kommunikationskanal,
alternativt både och, föreslås lämnas till Konsumentverket. Samtidigt finns en lydelse
i Konsumentverkets nuvarande instruktion om att konsumenter ska ha ”tillgång till
information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter”. Det kan
därför tolkas som att den nya informationstjänsten bör inbegripa kommunikation
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med konsumenten, såsom i upplysningstjänsten Hallå Konsument som
tillhandahåller vägledning till konsumenter via telefon och e-post.
Kemikalieinspektionens roll i detta samarbete behöver tydliggöras oavsett om
myndighetens instruktion ändras.
Avsnitt 11.7 Samarbetet bör förtydligas i myndigheternas respektive instruktioner, (sid
233)

Kemikalieinspektionen invänder mot detta förslag. Kemikalieinspektionen anser att
myndighetens nuvarande instruktion, SFS 2009:947 (4§4), beskriver
Kemikalieinspektionens uppdrag att ”informera, stödja och samverka med
…myndigheter…om kemiska produkter…kemikaliesäkerhet och gällande regler”.
Det vore olämpligt om varje identifierat ämnesområde där flera myndigheter behöver
samarbeta om informationen, exempelvis kring kroppsbehandlingar eller kring
dricksvatten, måste pekas ut i respektive instruktion. Kemikalieinspektionen föreslår
därför att respektive myndighets instruktion ses över och vid behov förtydligas, i de
fall uppdraget saknas.
Avsnitt 14.2.4 Vilka berörs av regleringen, (sid 269)

Enligt utredningen berörs Kemikalieinspektionen inte av lagförslaget. Det är bra att
detta klargörs. Det blir därmed tydligt att Kemikalieinspektionens roll endast är att
bidra med expertkunskap vid behov.
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Anna Lindberg har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Inger Cederberg och Lisa
Ekstig deltagit.
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