Kemikalieinspektionen
inspekterar ditt företag

KemI:s inspektionsverksamhet
Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar*
och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och
varor som behandlats med eller innehåller kemiska produkter.
KemI inspekterar även alla led i detaljhandeln när det gäller varor.
Inspektionerna görs med stöd av miljöbalken för att kontrollera
att reglerna följs.
KemI:s inspektörer har hela Sverige som arbetsfält. Arbetet går
till stor del ut på att se till att företagen förmedlar korrekt och bra
information om produkters farlighet och hur den som använder
produkten ska skydda sig och miljön.
Förutom miljöbalken har Kemikalieinspektionen också tillsyn
enligt produktsäkerhetslagen som sätter upp regler för säkra
konsumentprodukter ur hälsosynpunkt. Fokus är att produkter
ska vara säkra ur ett kemikalieperspektiv.

* Som tillverkare räknas även företag som förpackar, packar om eller ändrar namn på en
produkt och säljer vidare i eget namn utan att ha fört in den till Sverige eller framställt den.

Därför inspekteras ditt företag
Det kan finnas flera olika anledningar till att just ditt företag
inspekteras.
• Företaget är beläget i en viss region som KemI valt att
fokusera på i ett projekt.
• Företaget tillhör en viss bransch eller producerar en viss
varutyp som KemI särskilt vill uppmärksamma, till exempel
på grund av att farliga ämnen ingår i produkterna.
• Företaget har aldrig inspekterats förut, eller det var länge
sedan.
• KemI gör ”stickprovskontroller”.
• Företaget inspekteras sedan KemI fått in tips på brister,
till exempel från kommunala tillsynsmyndigheter eller
konsumenter.

Det här kontrollerar KemI:s inspektörer
När KemI kommer på inspektion ställs frågor om vilka rutiner
företaget har för att klassificera och märka kemiska produkter
och hur ni ser till att säkerhetsdatablad levereras till kunderna
m.m.
Ni kommer att få svara på frågor om hur ni arbetar för att
undvika farliga kemikalier och vilken kompetens som finns på
företaget på kemikalieområdet.

Inspektörerna kontrollerar även:
• att företaget är anmält till
KemI:s produktregister och att
produktanmälningarna är riktiga.
• förpackningsmärkning,
säkerhetsdatablad, barnskyddande
förslutningar och kännbar
varningsmärkning.
• tillstånd för överlåtelse av särskilt
farliga kemikalier.
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Så går inspektionen till
Vanligtvis begär inspektörerna att få in säkerhetsdatablad och
förpackningsmärkningar i förväg. På så vis kan mer tid ägnas åt
att visa vilka brister inspektörerna hittat, diskutera dessa, svara
på frågor och informera er.
Det är viktigt att rätt personer finns på plats vid inspektionen.
Om ni har ett lager vill vi gärna se produkterna ni har där.
Ibland sker inspektionen per brev. Den typen av inspektioner är
mindre omfattande. Oftast granskas bara säkerhetsdatablad och
förpackningsmärkning.
Om inriktningen på inspektionen är andra varor än kemiska
produkter så ställs frågor för att få en bild av vilka förutsättningar
ni har för att ha en bra kemikaliekontroll. Inspektörerna ställer
också frågor om hur ni lever upp till regler om förbjudna ämnen
i varorna.
Ibland skickas produkter på analys till ett laboratorium eller
så används ett så kallat XRF-instrument för att kontrollera
innehållet.

Efter inspektionen
Om det visar sig att ett företag inte följer reglerna antecknar
inspektörerna bristerna i ett inspektionsprotokoll och överlämnar
det när besöket avslutas. Om inspektionen sker per brev får
företaget ett inspektionsmeddelande. Krav på rättelse ställs i en
anmodan eller i ett föreläggande.
KemI använder olika typer av åtgärder beroende på hur
allvarliga bristerna är:
• Om bristerna är små meddelar KemI att vi förutsätter att
bristerna åtgärdas och att detta kan komma att kontrolleras
vid ett senare tillfälle.
• Om bristerna är större, till exempel om ett s äkerhetsdatablad
eller en förpackningsmärkning innehåller oriktiga uppgifter
eller att distributionen av säkerhetsdatablad inte fungerar
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som den ska eller om företag inte lämnar information om
särskilt farliga ämnen i varor, kräver KemI i ett föreläggande
att företaget redovisar hur de tänker åtgärda felaktigheterna.
• Om bristerna är allvarliga och företaget överträtt
straffsanktionerade regler gör KemI en polisanmälan. I vissa
fall får företaget ett beslut om miljösanktionsavgift. KemI
försäkrar sig om att företaget inte överlåter produkterna
förrän de allvarliga bristerna har rättats till. Företaget måste
redovisa sina åtgärder.

Några exempel på allvarliga brister:
• Märkning eller säkerhetsdatablad saknas eller är inte på
svenska.
• Företaget är inte anmält till KemI:s produktregister.
• Barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning
saknas.
• Företaget saknar tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga
kemiska produkter.
• En vara innehåller ett förbjudet ämne.
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Olika åtgärder från KemI:s sida
• Föreläggande. Innebär att krav ställs på ett företag att
åtgärda olika saker. Det kan vara att uppdatera ett
säkerhetsdatablad, redovisa exakt innehåll av en produkt
eller att skicka in produktanmälan till produktregistret.
Företaget kan överklaga kraven som ställs i föreläggandet.
• Polisanmälan. Vissa överträdelser är straffsanktionerade
enligt 29 kap. i miljöbalken. KemI har en skyldighet att
anmäla överträdelser mot miljöbalken till polis- eller
åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott. Poliseller åklagarmyndighet utreder och åklagaren beslutar
därefter om eventuella rättsliga åtgärder.
• Miljösanktionsavgift. En avgift som beslutas av
tillsynsmyndigheten vid vissa överträdelser av reglerna.
Myndigheten är skyldig att ta ut avgiften även om företaget
åtgärdat felen efter inspektionen. Avgiften ska tas ut även
om överträdelsen skett oavsiktligt.
Läs mer om förordning (1998:950) om miljösanktions
avgifter på KemI:s webbplats www.kemikalieinspektionen.se.
Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Mer information
På KemI:s webbplats www.kemikalieinspektionen.se kan du
läsa mer. Här kan du även ladda ned eller beställa KemI:s
faktablad om klassificering och märkning av k
 emiska produkter,
säkerhetsdatablad, produktregistret m.m.

Kontakt
Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg
e-post: inspektor@kemi.se
telefon: 08-519 41 100

Fler exemplar av broschyren kan beställas från:
CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma
telefon: 08-50 59 33 35, fax: 08-50 59 33 99
e-post: kemi@cm.se. Beställningsnummer: 511 036
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Tänk på det här
• Förpackningsmärkning och säkerhetsdatablad ska vara på
svenska.
• Anmäl kemiska produkter till Kemikalieinspektionens
produktregister.
• Ansök om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter
(starkt frätande, giftiga och mycket giftiga).
• Om farliga kemiska produkter säljs på internet ska
produkternas faroinformation finnas tillgänglig även där.
• Undvik farliga kemikalier.
• Om varor innehåller ett ämne som finns på den så kallade
kandidatförteckningen, ska information lämnas till
yrkesmässiga kunder. Till konsumenter ska information
lämnas på begäran inom 45 dagar.
• Kontrollera att varorna inte innehåller förbjudna ämnen
genom att ställa krav på leverantörerna.

Kemikalieinspektionen, KemI, är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet.
KemI arbetar nationellt och inom EU för att driva fram lagstiftning och stimulera till
andra åtgärder som bidrar till att Sverige uppnår miljömålet Giftfri miljö.
KemI utövar tillsyn av importörer och tillverkare av kemiska produkter och andra varor
och ger stöd till den lokala och r egionala tillsynen.
KemI granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas.

