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Kemikalieinspektionens redovisning av 
regeringsuppdrag om översyn av de svenska 
reglerna om tillstånd för särskilt farliga 
kemiska produkter 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stöder förslaget att ta 
bort tillståndsplikten för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter och ersätta denna med en anmälningsplikt och krav på kunskap hos 
den som överlåter. Vi ställer oss också positiva till att tillståndskravet för icke 
yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter behålls. 

Däremot anser vi det olämpligt om administrationen av det nya 
anmälningsförfarandet och tillståndsprövningen för icke yrkesmässig 
hantering förs över till kommunerna. Enligt rapporten görs i dag förhållandevis 
få prövningar, något som innebär att kommunerna skulle behöva skaffa och 
sedan upprätthålla kompetens för en uppgift som mycket sällan behöver 
utföras. I många mindre kommuner kan det komma att gå flera år mellan varje 
ärende, vilket skulle göra det svårt och kostsamt att upprätthålla kompetensen. 
Vi ser också en viss risk att kommunernas bedömningar kan komma att variera 
till en större del jämfört med länsstyrelsernas. Handläggningen av dessa 
ärenden bör därför även fortsättningsvis utföras av länsstyrelserna som har 
kompetens och ett fungerande prövningssystem.  
 
Om förslaget att överföra administrationsansvaret till kommunerna genomförs 
kommer det även att innebära ökade kostnader för både företag och 
privatpersoner. Detta skulle framför allt drabba företag som har en 
rikstäckande verksamhet med försäljningsställen i många kommuner. 
Kommunerna har rätt att ta ut timtaxa för att täcka sina kostnader för 
handläggningen vilket i de flesta fall kommer att innebära en högre avgift 
jämfört med länsstyrelsernas taxa som följer avgiftsförordningen. Varje 
kommun bestämmer själv sina taxor och därför kan avgiften komma att variera 
mellan kommunerna. Avgiften för en myndighets handläggning av ett 
specificerat ärende bör vara densamma oavsett var i landet verksamheten 
bedrivs.    
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Vi anser att det är bra att förslaget innehåller kompetenskrav på överlåtare och 
förtydligande av vilken kompetens som ska krävas för att få överlåta särskilt 
farliga kemiska produkter. Det är mycket viktigt att den som hanterar farliga 
produkter har tillräckliga kunskaper för att undvika olyckor och skador. Vår 
bedömning är dock att kunskapskraven bör kunna preciseras i förordningen 
om kemiska produkter och biotekniska organismer och att det inte är 
nödvändigt att meddela särskilda föreskrifter om detta.  

Övriga kommentarer 

Avsnitt 8.2, sidan 58, angående beslut om att inte bevilja tillstånd till icke 
yrkesmässig hantering: 

Här anges att det är oklart om den s.k. varuförordningen, (EG) nr 764/2008 
ska tillämpas när en enskild söker tillstånd och att Kommerskollegium bör 
tillfrågas om detta. Frågan borde ha utretts innan rapporten publicerades. Vi 
förutsätter att detta har klargjorts fullständigt i ett kommande lagförslag. 

Avsnitt 8.3, diskussion om vilka produkter som ska omfattas av de nya 
reglerna: 

På sidan 60 förs en diskussion om hanteringen av metanol som drivmedel till 
bl. a. modellflyg och inom motorsport. Där framförs även ett behov av att se 
över vilka produkter som ska undantas från reglerna, oavsett om förslagen i 
denna rapport genomförs eller inte.  
I sammanhanget är det värt att nämna att det kan förväntas att användningen 
av metanol som motorbränsle till konventionella fordon kommer att öka 
väsentligt under de kommande decennierna. Redan idag pågår projektering av 
anläggningar för framställning av metanol från biomassa som ett alternativ till 
petroleumbaserade drivmedel.   

Övrigt 

MSB har inget att invända mot eller kommentera till övriga delar av rapporten. 
 
-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektören Nils Svartz beslutat. Handläggaren Rolf 
Weinander har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Nyström, chefsjuristen Key Hedström och 
enhetschefen Ingemar Malmström deltagit. 

 
 
Nils Svartz 
 
 Rolf  Weinander 
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