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Konsekvensutredning
Syfte
Syftet med denna PM är att svara mot kraven i förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

Vilka förändringar behöver konsekvensutredas?
Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning gäller för
förvaltningsmyndigheter under regeringen. Av 4 § i förordningen framgår att en
myndighet så tidigt som möjligt ska utreda föreskrifternas kostnadsmässiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning. Enligt 5 § i förordningen får en myndighet
besluta föreskrifter utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 § om myndigheten
bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning. En sådan
bedömning ska dokumenteras.
Kemikalieinspektionens bedömning är att endast förslaget som gäller rapporteringsplikt
för nanomaterial kräver en utförlig konsekvensutredning. Motiv och
konsekvensutredning för detta förslag finns i Kemikalieinspektionens rapport 10/15.
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Huvuddelen av de föreslagna förändringarna syftar till ökad begriplighet, genom
förenklingar av språk eller ändrad systematik. Det handlar om regelförenklingar och
Kemikalieinspektionen bedömer att de inte har några kostnadsmässiga eller andra
negativa konsekvenser för dem som berörs. Av den anledningen bedömer
Kemikalieinspektionen att det saknas skäl att genomföra någon konsekvensutredning
för dessa ändringar.
Förutom förslag avseende rapporteringsplikt för nanomaterial och förslag som syftar
till ökad begriplighet finns några ytterligare förslag som bedöms ha små effekter. Det
gäller följande tre förslag:
-

Ändring i nuvarande 3 kap. 4 § 1 KIFS 2008:2 om att VAT-nummer får
anges istället för organisationsnummer vid anmälan till produktregistret
(bestämmelsen kommer att bli den nya 3 kap. 13 § 1).
Upphävande av nuvarande 5 kap. 18 § och 18 § a avseende
anteckningsskyldighet avseende kvicksilver.
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Upphävande av nuvarande 5 kap. 38 § avseende undantag för tungmetaller i
förpackningsmaterial.
Av dessa tre förslag innebär två av dem mindre regelförenklingar och ett av dem
innebär att en regel upphävs som inspektionen bedömer inte längre utnyttjas.
Eftersom förändringarna därmed har begränsade konsekvenser anser
Kemikalieinspektionen att det saknas skäl för en fullständig konsekvensutredning i
enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Kemikalieinspektionen finner ändå skäl att kortfattat kommentera de tre förslagens
konsekvenser nedan.

Konsekvensbeskrivningar
VAT-nummer får anges
När ett företag gör en anmälan till produktregistret ska ett organisationsnummer
anges. Nuvarande hantering av företag som saknar ett svenskt organisationsnummer
(detta gäller främst utländska företag) är att Kemikalieinspektionen skapar ett fiktivt
organisationsnummer. I dag finns cirka 3000 aktiva fiktiva organisationsnummer i
produktregistret. Genom att tillåta företag som saknar organisationsnummer att
använda VAT-nummer kan Kemikalieinspektionens hantering av fiktiva
organisationsnummer minska. Förslaget kan underlätta något för företag som
anmäler ämnen till ECHA, eftersom VAT-nummer kan användas även där. Finns
företag angivet med VAT-nummer både hos ECHA och i produktregistret är det
också lättare vid tillsyn att se att det rör sig om samma företag. Konsekvensen för
Kemikalieinspektionen är en initial kostnad avseende anpassning av IT-systemen.
Anteckningsskyldighet avseende kvicksilver
Anteckningsskyldigheten bedöms inte fylla något behov, eftersom samma uppgifter
kan inhämtas med stöd av tillsynsbestämmelserna i miljöbalken. Genom att ta bort
de särskilda bestämmelserna uppnås därmed en regelförenkling. De som berörs är de
som yrkesmässigt för in, för ut, tillverkar, säljer eller använder kvicksilver eller varor
som innehåller kvicksilver. Kemikalieinspektionen har inte lyckats uppskatta hur
många som påverkas av kravet på anteckningsskyldighet. Konsekvensen av att ta bort
de särskilda bestämmelserna avseende anteckningsskyldighet är att inblandade företag
kan minska administrationen. Förslaget bedöms inte innebära några ökade kostnader
för de som bedriver tillsyn.
Undantag för tungmetaller i förpackningsmaterial
Kemikalieinspektionen föreslår att bestämmelserna som ger vissa undantag för
tungmetaller i förpackningsmaterial upphävs. Kemikalieinspektionen har vid
kontakter med branschorganisationerna FTI och IKEM inte fått några indikationer
på att det finns ett fortsatt behov av dessa undantag. Kemikalieinspektionen gör
därför bedömningen att ett upphävande av undantaget inte skulle få några betydande
konsekvenser.
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Information
I Kemikalieinspektionens rapport 10/15 beskrivs hur en särskild informationsinsats
ska genomföras avseende nya regler om rapportering av nanomaterial. Det handlar
om riktad information till anmälande företag. I övrigt genomförs
informationsinsatser samlat. Förutom sedvanlig remittering under tre månader
kommer bl.a. information att läggas ut på Kemikalieinspektionens webbsida.

Uppföljning
Enligt 10 § i förordningen (2014:571) ska en myndighet följa upp konsekvenser av
sina föreskrifter. Om de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats ska
den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras. Kemikalieinspektionen
får löpande återkoppling på det aktuella regelverket från företag och andra berörda.
Detta gäller framför allt avseende produktregistret. Vid behov gör
Kemikalieinspektionen ändringar av regelverket.
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