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REACH = EG 1907/2006
• REACH 

Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals dvs 
Registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier

• Ersätter stora delar av de kemikalieregler som 
gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige

• Trädde i kraft inom hela EU 1 juni 2007, men 
bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis.

• Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)





CLP = EG 1272/2008 
• CLP 

Classification, Labelling and Packaging of 
substances and mixtures dvs 
Klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar

• Trädde i kraft 20 jan 2009 inom hela EU

• KIFS 2005:5 (Klassificeringslistan) upphävdes 
den 1 juni 2009. Den bindande 
harmoniserade klassificeringslistan återfinns 
istället i bilaga VI till CLP-förordningen



Regler – i fokus och kommande



Reach - registrering, slutdatum
• 30 nov 2010 

- minst 1000 ton per tillverkare/importör och år 
- CMR – ämnen minst 1 ton –”- 
- mycket giftiga för vattenlevande organismer 
100 ton –”-

• 31 maj 2013 
- minst 100 ton per tillverkare/importör och år

• 31 maj 2018 
- minst 1 ton per tillverkare/importör och år 



Reach – ämnen som kräver tillstånd
• Vissa ämnen föremål för tillståndsprövning

• Ämnen med särskilt farliga inneboende 
egenskaper: 
- CMR (cancerogena, mutagena 
reproduktionstoxiska) 
- PBT (persistenta, bioackumulerande och 
toxiska)

• Echa tar fram kandidatförteckning med ämnen 
som kan bli föremål för tillståndsprövning

• Kommer att publiceras i bilaga XIV till Reach





Reach - säkerhetsdatablad
• För ämnen tillverkas, importeras minst 10 ton / år 

- kemikaliesäkerhetsbedömningar (CSA) 
- kemikaliesäkerhetsrapporter (CSR) inkl 
exponeringsscenarier (riskhanteringsåtgärder - ämnets 
hela livscykel).

• Säkerhetsdatabladen kompletteras med information 
från registreringen i form av exponeringsscenarier.

• Hög tid för användare av kemikalier att rapportera sin 
användning av ämnen till sina leverantörer/tillverkare – 
information uppåt



CLP
• Information om kemiska produkters hälso- och 

miljöfarliga egenskaper ska förmedlas genom 
märkning av produkten. Märkning med 
- faropiktogram 
- signalord 
- faroangivelser 
- skyddsangivelser

• Signalord 
Fara: mer allvarliga farokategorierna 
Varning: mindre allvarliga farokategorierna



CLP 
• Nya faropiktogram



CLP 
• Faroangivelser: på vilket sätt är produkten farlig 

H2XX Fysikaliska risker 
H3XX Hälsorisker 
H4XX Miljörisker 
EUHXXX EU:s tilläggsfraser

• Skyddsangivelser : hur skyddar man hälsa och miljö 
P1XX Allmänna försiktighetsåtgärder 
P2XX Preventiva åtgärder 
P3XX Avhjälpande åtgärder 

Första hjälpen P301 – P363, + 377 
Brandsläckning P370 – P376 

P4XX Lagringsanvisningar 
P501 Bortskaffande 
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CLP 
• Nu – 1 jun 2015: CLP och KemI:s föreskrifter (2005:7) 

om klassificering och märkning gäller parallellt

• Fr o m 1 dec 2010 måste företag märka enligt CLP för 
ämnen

• Fr om 1 jun 2015 måste företag märka enligt CLP för 
blandningar

• 1 dec 2010: Klassificeringar  och märkning för 600 
ämnen uppdateras enligt CLP, bindande

• Alla leverantörers CLP-klassificeringar ska notifieras 
(förhandsanmälas) före 3 jan 2011 
- cirka 20 miljoner klassificeringar



Tillsyn Reach - förslag
• Bakgrund: Reach träder i kraft fullt ut 1 dec 2010

• 1 jan 2011 
- ny Förordning tillsyn på miljö 
- 14 kap i Miljöbalken (Kemiska produkter och 
biotekniska organismer) 
- Reach-tillsyn på miljö: 

*Länsstyrelsen för användning (kemikaliers 
utsläppande på marknaden, ej inre miljö arbetsmiljö) 

*Kommunerna för produkter

• Troligen första halvåret 2011 
- Arbetsmiljölagen 
- Reach-tillsyn på inre miljö och arbetsmiljö: 

*Arbetsmiljöverket



Ny lag, förordning och föreskrifter 
Brandfarliga och explosiva varor 

• Fr o m 1 sep 2010:

• Kommunerna övertar ansvaret från 
- polisen för tillståndsprövning och tillsyn 
avseende förvärv, förvaring och handel med 
explosiva varor. 
- MSB för tillståndsprövning avseende  
överföring av explosiva varor inom Sverige.



Ny lag, förordning och föreskrifter 
Brandfarliga och explosiva varor 

• Kommunerna: bestämma över var tillstånds- 
och tillsynsfrågor ska hanteras inom 
kommunen, samverkan andra kommuner

• Kommunerna får ta ut avgifter 
tillståndsprövning och tillsyn

• De avgifter som tillverkare och importörer idag 
betalar till MSB tas bort.



AV – Kemiska arbetsmiljörisker
• Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) 

- mindre ändring 
- träder i kraft 1 dec 2010 
- anpassning till CLP och Reach

• Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar (AFS 2005:17) 
- Hygieniska gränsvärden ska bli en egen 
föreskrift men endast med mätparagrafer och 
några andra paragrafer kvar samt själva 
listan. Alla bedömningar förs över till den nya 
Kemiska arbetsmiljörisker. Remiss 2011.



Område i fokus - Avfall
• Naturvårdsverket - Inriktning på avfallsarbete i 

Sverige kommande år

• Idag: Strategi för hållbar avfallshantering från 
2005

• Ny nationell avfallsplan 
- utgår från kraven i nya ramdirektivet för 
avfall 
- syfte: minska miljöpåverkan från 
avfallshanteringen. 
- klar mars 2011



Område i fokus - Nanoteknik
• En definition - material som är mindre än 100 

nanometer i åtminstone en dimension

• Finns i de flesta områden: elektronikprodukter, 
forskning, kläder, smink…

• Antalet nya produkter på marknaden förväntas 
öka men kunskapen om hur människa och 
miljö påverkas är fortfarande bristfällig. 

• KemI i arbete inom OECD - ta fram mer 
kunskap om riskerna för hälsa och miljö 
orsakade av nanomaterial.



Område i fokus - Nanoteknik
• KemI föreslår flera åtgärder: 

- Anmälningskrav för produkter som innehåller 
nanomaterial införs inom EU 
- Reglerna i Reach och CLP ses över och 
anpassas så att de kan tillämpas på 
nanomaterial 
- En internationellt överenskommen definition 
av nanomaterial och testmetoder för 
nanomaterial tas fram



Kemins år 2011 - www.kemi2011.se
• Månadsteman 

Januari Konst och kultur 
Februari Mode 
Mars Klimat och energi 
April Industri 
Maj Kärlekens kemi 
Juni Vatten och luft 
Juli Hållbar utveckling 
Augusti Idrottens kemi 
September Kommunikation 
Oktober Hälsa 
November Mat 
December Nobel och Kemins historia
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