FAKTA

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel
som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också
tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.
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Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret
I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen
information om kemiska ämnen och produkter som
tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.
Vi använder registret bland annat till Sveriges officiella
kemikaliestatistik, för inspektioner och för att utveckla
reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.

Har du anmälningspliktiga produkter?

Anmäl din verksamhet
En verksamhetsanmälan till produktregistret ska du
göra senast när du startar en verksamhet med anmälningspliktiga produkter. Anmälan ska innehålla företagets namn, organisationsnummer, adress och andra
kontaktuppgifter. Det här gäller dig som:
• yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter eller biotekniska organismer
• i eget namn förpackar, packar om eller byter
namn på kemiska produkter eller biotekniska
organismer som du säljer vidare
• gör blandningar av kemiska produkter eller biotekniska organismer som du säljer vidare
• tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska
bekämpningsmedel
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Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga
kemiska produkter till Sverige ska du meddela detta
till Kemikalieinspektionen. Om den årliga volymen
per produkt är minst 100 kg måste du också registrera
produkterna och redovisa kvantiteterna.
Anmälningspliktiga produkter är de vars tullnummer finns i tullnummerlistan, en bilaga till förordningen
om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Företag med anmälningspliktiga kemiska produkter ska anmäla
sin verksamhet, registrera produkterna och redovisa kvantiteterna
årligen till produktregistret hos Kemikalieinspektionen.

Registrera produkterna
Du ska registrera dina produkter så snart som möjligt
men senast den 28 februari året efter att du började
tillverka eller föra in produkten till Sverige. Detta gäller för varje anmälningspliktig produkt om den årliga
volymen är minst 100 kg.
Du registrerar dina produkter snabbt och enkelt på
vår e-portal.

Redovisa kvantiteterna - årlig uppdatering
I början av året får du en uppmaning om att uppdatera
dina uppgifter i produktregistret. Gör redovisningen
i god tid så att den kommer in till produktregistret
senast den 28 februari klockan 24:00.

• anlitar ett ombud, en så kallad handelsagent, för
att registrera dina produkter.
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Kemikalieavgift
Om den sammanlagda volymen av alla dina anmälningspliktiga produkter i produktregistret är minst
1 000 kg per år ska du betala en kemikalieavgift. Avgiften består av två delar: en registeravgift och en mängdavgift. Den sammanlagda avgiften räknar vi ut så här:
• en årlig registeravgift på 600 kronor för varje
produkt eller organism, men högst 70 000 kronor per år
• en årlig mängdavgift på 12 kronor per ton
produkter eller organismer, men högst 70 000
kronor per år.

Kemikalieavgiften är samordnad med avgiften för
bekämpningsmedel. Om du har fått tillstånd för ett
bekämpningsmedel och betalar årsavgift för det ska du
inte betala någon kemikalieavgift.
Om du har ett så kallat agentmedgivande och registrerar produkter åt någon annan ska du som är agent
betala kemikalieavgiften till produktregistret.

Påföljder vid utebliven anmälan
Att inte anmäla en verksamhet eller produkt som är anmälningspliktig är ett brott enligt miljöbalken och kan
leda till böter eller fängelse i högst två år. En utebliven
årsredovisning kan leda till miljösanktionsavgift.

Avgiften ska betalas i efterskott och är baserad på den
årliga redovisningen av antalet produkter och mängder.

Reglerna

Fakta om produktregistret

Vem ska anmäla och vilka produkter är anmälningspliktiga?
§§ Miljöbalken (1998:808) och förordning
(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Produktregistret är ett nationellt register som
förs av Kemikalieinspektionen. Registret har
funnits sedan 1970-talet.

Vad ska ingå i anmälan?
§§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Hur beräknas kemikalieavgiften?
§§ Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Vad händer om anmälan och/eller underlag
uteblir?
§§ Miljöbalken (1998:808) och förordning
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.
Vad är offentligt eller sekretessbelagt?
§§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I produktregistret finns information om kemiska
ämnen och produkter som tillverkas i eller förs
in till Sverige.
Exempel på information i produktregistret är
produkternas användningsområde, funktion,
sammansättning, produktionsvolymer och hälsooch miljöfarlighetsklassificering.
• Cirka 2 300 anmälningspliktiga företag rapporterar uppgifter till produktregistret.
• Under 2015 registrerade företagen sammanlagt cirka100 000 produkter.
• Totalt innehåller registret uppgifter om fler
än 200 000 kemiska produkter.
Källa: Produktregistret

Läs mer om produktregistret på www.kemikalieinspektionen.se/hitta-direkt/produktregistret
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