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Miljö - och energidepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar om Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och
krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning

Kemikalieinspektionen är positiv till att förenkla och förtydliga lagstiftningen kring
prövning av miljöfarlig verksamhet. Majoriteten av förslagen bedöms ligga utanför
Kemikalieinspekti onen s verksamhetsområde , men vi vill lyfta en principiellt viktig
synpunkt:

� Begreppet ”icke - farligt avfall” är olämpligt. Inom miljölagstiftningen finns
bestämmelser kring att begrepp som ”icke - farligt” inte får användas om de
kan anses vilseledande.

Kemi kalieinspektionen vill även föra fram följande detaljsynpunkter:
� Uppgifterna i rapporten om att KIFS 2005:7 ska upphävas bygger på en

inaktuell bedömning . Kemikalieinspektionen har inte för avsikt att upphäva
KIFS 2005:7.

� Tillstånds plikt rörande a nvändning av faroklassade kemiska produkter är
otydlig.

Kemikalieinspektionen är positiv till arbete t med att förbättra genomförandet av
industriutsläppsdirektivet i svensk lagstiftning samt att förenkla och uppdatera
miljöprövningsförordningen. Stora delar av N aturvårdsverkets uppdrag bedöms röra
frågor som ligger utanför Kemikalieinspektionens verksamhetsområde . S ynpunkterna
nedan gäller ett par frågor där beröringspunkter identifierats , där särskilt frågan om
användning av begrepp som ”icke - farligt” är av prin cipiell vikt.

Avsnitt 5.11.9, 12 kap. 9 § MPF , s. 121

Kemikalieinspektionen anser att konsekvenserna av att utesluta användning en av
kemiska produkter som är klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
i de nämnda faroklasserna är otydligt beskrivna. A nvändning av sådana kemiska
produkter kan ge upphov till miljö - och/eller hälsoskadliga utsläpp eller förorening ar.
Det framgår inte av avsnittet om denna aspekt täcks av ett annat avsnitt och i så fall
vilket.
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Avsnitt 6.4.5, Begreppet ”icke-farligt avfall”, s. 181 

Kemikalieinspektionen anser att det är både missledande och olämpligt att ändra 

begreppet för avfall som inte är klassat som farligt avfall till ”icke-farligt avfall”, då 

ett sådant begrepp kan uppfattas som att avfallet i fråga inte är farligt. Det finns inget 

som utesluter att sådant avfall innehåller farliga kemiska ämnen även om det inte 

uppfyller kriterierna för att klassas som farligt avfall. Att begreppet ”icke-farligt 

avfall” är allmänt använt i dagligt tal samt förekommer i till exempel deponidirektivet 

och industriutsläppsdirektivet ser inte Kemikalieinspektionen som skäl nog att ändra 

begreppet generellt i regelverken. 

Begrepp som ”icke-farligt” används restriktivt i miljölagstiftning och det finns 

bestämmelser kring att sådana begrepp inte får användas då de kan anses vilseledande 

(se exempelvis Miljöbalken 14 kap. 15§ om marknadsföring av biocider). 

Avsnitt 10.1.1, CLP-förordningen, s. 284 

Kemikalieinspektionen har inte för avsikt att upphäva KIFS 2005:71 . Uppgiften att 

”KIFS 2005:7 kommer att upphävas från och med den 1 juni 2015” är inaktuell och 

bygger på de bedömningar av rättsläget som gjordes för ungefär tre år sedan. KIFS 

2005:7 kommer dock inte att tillämpas i de delar som gäller klassificerings- och 

märkningsbestämmelser, eftersom motsvarande CLP-bestämmelser2 gäller sedan den 

1 juni 2015. Bestämmelserna i KIFS kommer däremot att tjäna som referens för 

sådana kemiska produkter som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 och 

under övergångsperioden fram till den 1 juni 2017. På så sätt har bestämmelserna 

alltjämt fortsatt betydelse för berörda företag och tillsynsmyndigheter.  

I KIFS 2005:7 finns även bestämmelser som är rent nationella och som behöver 

finnas kvar framöver, det vill säga även efter 2017. 

 

I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Emma Westerholm har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Helena Parkman och 

jurist Christophe Kellner deltagit. 

 

På Kemikalieinspektionens vägnar 

 

 

 

Nina Cromnier 

  Emma Westerholm 

                                                 
1Kemikalieinspektionens författningssamling, Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering 
och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7). 
2CLP-förordningen gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och 
blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. 
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