Miljö

81. Avskaffa nationell särlagstiftning för ”Särskilt farliga produkter” och 		
avloppsrensningsmedel
Regelverk:

Förordning SFS 2008:245 om kemiska produkter och biotekniska organismer (7-15 §§),
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och
biotekniska organismer (4 kap), Förordning SFS 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (15 §)
Mottagare: Miljödepartementet

Påverkan på företag idag
De svenska särlagstiftningarna för ”särskilt farliga produkter” och avloppsrensningsmedel är mer
långtgående i sina begränsningar än begränsningarna som gäller inom EU. Detta innebär ett handelshinder för att sätta vissa kemiska produkter på den svenska marknaden. Reglerna påverkar
också möjligheten att fritt överlåta dessa produkter. Påverkan gäller både svenska företag och
företag utanför Sverige.
De svenska reglerna om särskilt farliga produkter och avloppsrensningsmedel har funnits i många
år och har under denna tid varit relativt oförändrade. Men, efter att både REACH- och CLP-förordningarna har införts inom EU har situationen gällande säkerhet för kemiska blandningar avsevärt
förbättrats. Vi har fått ett ökat skydd och ökad kunskap om kemiska ämnen och blandningar genom
REACH (EU:s förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av
kemiska ämnen) och CLP (EU:s förordning 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning
av kemiska ämnen och blandningar). Under åren har också utvecklingen av säkra produktformuleringar och barnsäkra förpackningar/förslutningar kommit ännu längre. Ökat konsumentskydd
regleras till exempel i begränsningsreglerna i REACH och ökad information om säkerhetsåtgärder
på förpackningarna regleras i CLP.
Vi vill på intet sätt förringa risken med särskilt farliga produkter, vilken givetvis ska tas på största
allvar. Våra branscher tar idag tydligt ansvar genom sin information till kunden i säkerhetsdatablad
och på förpackningarnas märkningsetiketter samt genom att utbilda användare och inskärpa vikten
av lämpliga skyddsåtgärder vid hanteringen.

Åtgärdsförslag
Vi anser att omfattningen av begreppet särskilt farliga produkter behöver justeras och anpassas
till de regler för kemiska blandningar som REACH och CLP innebär. Vi föreslår även att reglerna för
avloppsrensningsmedel harmoniseras med EU-lagstiftningen då det inte finns motiv eller behov
av att ha en särskild nationell lagstiftning kring denna typ av vanliga konsumentprodukter.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Förslaget innebär en EU-harmonisering av de svenska reglerna vilket innebär att företagen slipper
göra unika anpassningar för produkter till den svenska marknaden. Detta skulle leda till betydande
resursbesparingar.  
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