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Remiss om förstudie gällande rapportering av kemikalieförteckning på 
ämnesnivå 
 
 

1. Instämmer ni i de identifierade nyttorna och problemen? 
Det är viktigt att verksamheter gör bra kemikalieval och att de hanterar kemikalier säkert. En central 
rapportering av kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte ett effektivt sätt att åstadkomma detta.  
Vi instämmer inte i de identifierade nyttorna och anser att de identifierade problemen underskattas. Vi 
avstyrker förslaget. 
 

2. Finns det ytterligare nyttor eller problem som ni ser från ert perspektiv? 
I korthet: 

 Kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte ett rationellt sätt för Länsstyrelserna att arbeta med 
risker med kemikalier. 

 Kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte ett rationellt sätt för företag att arbeta med risker 
med kemikalier. 

 Regelverk för kemikalier motiverar inte kemikalieförteckning på ämnesnivå. 
 Den administrativa bördan det innebär för företag och för myndigheter underskattas. 
 Vi ifrågasätter de slutsatser som dras i bakomliggande undersökning. 
 Det behövs andra åtgärder för att förbättra egenkontroll och miljötillsyn. Dessa listas i 

Naturvårdsverkets egna rapporter. 
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Kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte ett rationellt sätt för Länsstyrelserna att arbeta med risker 
med kemikalier 
 
Våra medlemmars erfarenhet är att det i många fall är otroligt tidsödande att ta fram denna detaljerade 
information och vi har inget exempel där tillsynsmyndigheten återkommer med frågor, krav eller 
uppmaningar. Det är en indikation på att listorna inte används för att vidta konkreta åtgärder. 
Vid diskussioner om nyttor och behov av kemikalieförteckning på ämnesnivå måste en utvärdering av 
befintliga erfarenheter göras. Har man kunnat vidta några konkreta åtgärder tack vare listor på 
ämnesnivå? Skulle man kunnat ta fram informationen på andra, mer effektiva sätt med redan befintliga 
informationskällor?  
 
Kemikalieförteckning på ämnesnivå är inte ett rationellt sätt för företag att arbeta med risker med 
kemikalier 
En användare kan inte byta ut ett enskilt ämne i en kemisk blandning, det handlar istället om att göra 
andra produktval, ändra teknik eller arbetssätt. För att förenkla kommunikationen kring olika produkters 
prestanda vad gäller hälsa och miljö finns miljömärkning och andra initiativ såsom BASTA/BETA, 
Byggvarubedömningen med flera. För de som vill fördjupa sig finns, enligt lagkrav, information om 
kemiskt innehåll i säkerhetsdatablad och där så tillämpligt även i byggvarudeklarationer. 
Onödig administration är inte ett bra sätt att motivera verksamhetsutövare att arbeta proaktivt med att 
hantera risker med kemikalier.  
 
Regelverk för kemikalier motiverar inte kemikalieförteckning på ämnesnivå 
Om Reach-förordningen 
 
I rapporten påstår man att Reach-förordningen i högre utsträckning än tidigare fokuserar på risker med 
kemiska ämnen i motsats till kemiska blandningar. Det används som bärande argument för att upprätta 
den önskade databasen. Vi vågar påstå att vi kan Reach-förordningen och vi håller inte med om detta 
Länsstyrelserna missar helt att ta upp är att Reach-förordningen inför utökade skyldigheter för 
nedströmsanvändare att identifiera, tillämpa och rekommendera riskbegränsande åtgärder i 
säkerhetsdatabladen för de kemiska produkter man använder. Så för att kommuner och länsstyrelser 
ska kunna utföra tillsyn enligt Reach måste de titta på säkerhetsdatabladen. Listor av ämnen som 
plockas ur sitt sammanhang är inte till någon nytta i det avseendet.  
Det är primärleverantörerna som har den juridiska skyldigheten att tillse att produkterna uppfyller 
Reach-förordningens regler om begränsningar och tillstånd och det är Kemikalieinspektionen som har 
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tillsynsansvar över dem. Kommuner och länsstyrelsers tillsynsansvar är mer perifer i det sammanhanget 
och vi menar att det inte motiverar kunskap om ämnens regionala spridning med utgångspunkt från 
Reach. Kommuner har ett viktigt tillsynsansvar över butiker – men handeln är inte inkluderad i förslaget 
om kemikalieförteckning på ämnesnivå. 
 
Om Vattendirektivet 
Ett annat huvudargument i rapporten är att informationen krävs för att uppfylla krav enligt 
Vattendirektivet. När det gäller uppföljning av krav enligt Vattendirektivet så fångar databasen inte upp: 

 diffusa källor,  
 kemiska ämnen i varor,  
 konsumenters kemikalieanvändning,  
 historiska källor,  
 ämnen som bildas på plats på verksamheter,  
 ämnen i produkter som inte rapporteras på grund av okunskap, tidsbrist eller medveten 

utelämnande av information.  
Med tanke på alla dessa luckor blir databasen inte användbar i syfte att följa upp ämnen enligt 
Vattendirektivet. 
 
Den administrativa bördan förslaget innebär för företag och för myndigheter underskattas  
 
IT-system 
Vi tycker att man i rapporten överskattar förmågan att automatisera rapporteringen med hjälp av IT-
system. Det finns idag ett antal program för hantering av säkerhetsdatablad och det kommer inte inom 
en överskådlig framtid att på något automatiskt sätt kunna extrahera önskvärd information från olika 
tillverkares system. En parallell kan dras till Produktregistret som funnits under lång tid och som nyligen 
laserat en e-portal. För företag som ska rapportera in uppgifter så är det fortfarande ett omfattande 
manuellt arbete att få in informationen på rätt sätt och att kvalitetssäkra den.  
 
Administrativ börda 
I rapporten resoneras kring att samordna olika system som Produktregistret och Svenska 
miljörapporteringsportalen för att på så sätt underlätta administrationen. Under 2014 registrerades 
sammanlagt cirka 91 000 produkter till Produktregistret av cirka 2 200 verksamheter.  
Till produktregistret anmäls en produkt en gång.  
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I den förslagna databasen skulle:  
 samma produkt rapporteras av varje tillståndspliktig verksamhet som använder den  
 upp till 21 olika punkter med information fyllas i för varje ämne. För vissa parametrar blir det 

flera uppgifter eftersom ämnen kan ha flera faroklassificeringar och flera Reach-
registreringsnummer.  

 ett ämne som ingår i flera produkter rapporteras flera gånger av samma verksamhetsutövare 
eftersom ämnet, enligt förslaget, ska kopplas till en produkt. 

Dessutom så ska ju informationen hållas uppdaterad: faroklassificeringar ändras, ämnen ändras, 
registreringsnummer kommer till, produkter byts ut.  
Det finns minst 5 800 verksamheter som är tillståndspliktiga A och B verksamheter i Sverige. Om man 
skulle inkludera C-verksamheter är vi uppe i 26 000 st. Vi tycker att man i rapporten gravt underskattar 
komplexiteten i databasen och den tidsåtgång det kommer att kräva att hålla den korrekt och 
uppdaterad.  
 
Vi ifrågasätter de slutsatser som dras i bakomliggande undersökning  
Konsultfirman WSP Environmental presenterade 2014 en rapport som var beställd av Naturvårdsverket 
för att utreda konsekvenser för verksamheter vid krav på redovisning av kemikalier på ämnesnivå. 
Denna rapport används som grund till Länsstyrelsernas förslag.  
Man listar ett antal fördelar och nackdelar som identifierats vid intervju av 10 verksamheter. Vi anser 
inte att ett relativt litet antal personliga reflektioner ger grund för att dra slutsatser om konsekvenser av 
en lagändring av den här typen. Det framgår inte hur många eller vilka av de 10 verksamheterna som 
intervjuats som såg fördelar med ämneslistor.  
Fördelar som framhölls var till exempel att det ”underlättar arbetet med substitution och 
riskbedömningar om man vet vad produkterna innehåller”. Detta är ingen fördel som kommer av 
kemikalieförteckning på ämnesnivå - information om vad produkterna innehåller står i produktens 
säkerhetsdatablad som verksamhetsutövaren har en skyldighet att läsa. 
Något annat som tas upp som fördel i WSPs rapport är att ämneslistorna skulle ge tillsynsmyndigheten 
bättre kunskap att hjälpa verksamhetsutövarna eftersom man upplever att tillsynsmyndigheten idag 
inte har tillräcklig kunskap. Vi ifrågasätter starkt att ämneslistor är det mest effektiva sättet för 
tillsynsmyndigheter att bygga denna kunskap. 
 
Istället för att förstora de fördelar som resonerades kring borde större vikt fästas vid följande:  
”Trots ovanstående fördelar såg många verksamheter ingen direkt nytta i sig med att lista ämnen i 
produkter på ämnesnivå.” och ”det är ofta en konsult som sätts på detta arbete och att verksamheterna 
inte får så mycket kunskap” 
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Hur åstadkommer vi effektiv kemikalietillsyn?  
Naturvårdsverkets rapport ”Utvärdering av tillsynen över verksamhetsutövarens egenkontroll” 
Naturvårdsverket publicerade 2011 en utvärdering av tillsynen av egenkontrollen och förslag på 
lösningar på de brister man ser. Ingenstans nämns behov att addera krav på dokumentation.  
 
Naturvårdsverkets rapport ”Verksamhetsutövares arbete med egenkontroll” 
I Naturvårdsverkets rapport 6486 en annan rapport utvärderade man verksamhetsutövares arbete med 
egenkontroll. Inte heller här tas utökad kemikalieförteckning upp som en möjlig lösning på identifierade 
brister: 

”Utvärderingens slutsatser är att ökad differentiering av tillsynen bör övervägas så att resurserna 
läggs på dem med sämst egenkontroll eller de verksamhetsutövare som inte är certifierade enligt 
något miljöledningssystem. Vidare bör dialogen anpassas till verksamhetsutövarens nivå.” 

 
Naturvårdsverkets rapport ”Effektiv miljötillsyn” 
I maj 2013 publicerade Naturvårdsverket en omfattande rapport om Effektiv miljötillsyn (Rapport 6558) 
och där framhålls en rad rekommendationer. Bland annat framhåller man att en nyckel till att uppnå en 
effektivisering av dagens miljötillsyn är möjligheten att samordna de operativa tillsynsmyndigheternas 
ärendehantering och definiera indikatorer och inspektionspunkter. Det skulle hjälpa inspektörerna att 
dra lärdom av andras inspektioner av liknande verksamheter.  
 
Ovanstående exempel visar att det finns vetenskapligt underlag som pekar på möjliga åtgärder för att 
förbättra egenkontrollen och miljötillsynen i stort. Svaret är inte skärpning av egenkontrollförordningen 
och krav på mer detaljerade uppgifter. 
 

3. Anser ni att de identifierade problemen bemöts på ett tillräckligt bra sätt genom diskussion 
och förslag på avgränsningar, för att nyttorna ska kunna realiseras utan att arbetsbördan blir 
alltför stor på de verksamheter som föreslås omfattas? 

Vi anser inte att problemen bemöts på ett tillräckligt bra sätt och vi ser inte att nyttorna ska kunna 
realiseras genom förslaget på rapportering av kemikalieförteckning på ämnesnivå av anledningar som 
beskrivs ovan. 
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4. Räcker de identifierade lagstiftningsförändringarna för att kunna realisera databasen, eller ser 
ni att ytterligare förändringar skulle behövas? 

Vi anser att databasen inte ska realiseras. 
 
 
 
Olof Holmer     Emma Jansson   
VD, Kemisk Tekniska Företagen  Projektledare, Kemisk Tekniska Företagen 
 
Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av flera branschorganisationer som representerar 
företag som tillverkar kemisk-tekniska produkter. Vi har över 250 medlemsföretag som inkluderar 
majoriteten av svenska tillverkare av allt från kosmetik, rengöringsmedel, färg, lim, fogmassor till 
växtskyddsmedel. 
 
 
 
 
  


