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miljökonsekvensbeskrivning” 

 

Sveff, KTF, IIH och Lim.se är branschorganisationer som representerar företag som sätter färg, lack, lim, fog, 

tvätt- och rengöringsmedel samt kosmetik på den svenska marknaden, både för professionellt och privat 

bruk. 

 

3.9 Övergångsbestämmelser 

Vi stödjer att man inför 2 års övergångstid för verksamheter som får ändrad tillstånds- eller anmälningsplikt. 

Vi anser dock inte att tillståndsmyndigheten ska kunna besluta om att en verksamhet inte ska få bedrivas i 

avvaktan på att tillståndsfrågan är avgjord. Detta motsäger förslaget om 2 års övergångstid för alla berörda 

verksamheter. Vi ser det även som troligt att det kommer att bli olika tolkningar från olika myndigheter i 

landet, vilket sätter konkurrensen ur spel. Vi föreslår att man bör framhäva att det endast är om det föreligger 

synnerliga skäl som tillståndsmyndigheten kan besluta om inskränkningar för verksamheten under 

prövotiden. Detta handlar trots allt om företag som har en befintlig verksamhet redan idag. 

 

I anslutning till denna skrivning vill vi gärna se en skrivning om att inga nya ansökningar/anmälningar ska 

behöva göras från verksamheterna om det endast är en ändrad verksamhetskod som avses. Det finns en oro 

i branschen för att alla verksamheter ska behöva göra nya tillståndsansökningar eller anmälningar bara på 

grund av ändrad verksamhetskod. Utredningen menar att det åligger tillsynsmyndigheterna att ”se över 

klassificeringen för de verksamheter som med förslaget omfattas av en ny verksamhetskod”. Detta menar vi 

är rimligt, dvs. att tillsynsmyndigheten gör en ändrad klassificering vid den normala översynen av den aktuella 

verksamheten. Det ska inte åligga verksamheten att behöva göra nya ansökningar när de nya reglerna i 

miljöprövningsförordningen träder ikraft bara för att få en ändrad verksamhetskod. 
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5.11 12 kap. MPF – Kemiska produkter  

Vi stöder den föreslagna ändringen i 12 kap 9 § MPF, dvs att texten ”används eller” tas bort i undantagspunkt 

1. Denna ändring är nödvändig för att mindre verksamheter som tillverkar kemiska produkter genom fysisk 

blandning inte ska drabbas onödigt hårt i jämförelse med annan verksamhet som t.ex. tillverkar färg, 

rengöringsmedel eller hygienprodukter. Ändringsförslaget är väl motiverat och har även stöd i nyligen 

beslutade rättsfall. Vi har länge ansett att denna ändring är nödvändig och vi har diskuterat med 

Naturvårdsverket flertalet tillfällen för att få till en ändring i undantagets omfattning. Vi hoppas att föreslagen 

ändring kan genomföras snarast. 

5.16 19 kap. MPF – Förbrukning av organiska lösningsmedel  

19 kap. 2 och 4 §§ 

Vi stöder att man bibehåller de förbrukningsnivåer för tillståndskrav vid tillverkning av lim, färg, lack etc. som 

har gällt sedan tidigare. Det finns inte anledning till ändring av nivåerna, särskilt i beaktande av att man 

arbetar för att gå över från organiska lösningsmedel till andra produktlösningar inom branschen. 

19 kap. 3 och 5 §§ 

Den föreslagna ändringen med anmälningsplikt från en förbrukning om 500 kg lösningsmedel vid 

fordonsreparationslackering kommer att beröra väldigt många verksamheter. Vi förstår att konsekvenserna 

av ändrad nivå för anmälningskrav kan vara svårbedömda, men vi anser att det bör utredas mer i detalj innan 

en sådan ändring genomförs. Även i denna bransch arbetar man kontinuerligt med att förbättra produkterna 

och att minska mängden lösningsmedel. Dessutom reglerar direktiv 2004/42/EG  innehållet av VOC i 

produkter för fordonsreparationslackering. 

10 CLP-förordningen och miljöprövningsförordningen 

Vi stödjer förslaget att bibehålla innebörden av de befintliga bestämmelserna gällande klassificeringar så 

långt som möjligt. Det finns inte anledning att ändra något i omfattningen hos miljöprövningsförordningen 

enbart på grund av att man går över till ett nytt klassificeringssystem för kemiska produkter. Därför är det 

också rimligt att försöka översätta faroklasserna mellan tidigare regelverk och CLP så rakt som möjligt. Vissa 

faroklasser är svåra att översätta rakt av från tidigare regelverk, därför bör man vara lyhörd för att det kan 

behöva göras justeringar när konsekvenserna av den nya miljöprövningsförordningen visar sig fullt ut. 
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