Införande av REACH i Sverige

• REACH – implementering av ny lagstiftning i Sverige
Hur ser organisationen ut? Hur ser det framtida
tillsynsansvaret ut?
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REACH, Registration,
Evaluation, Authorisation
(and restriction) of Chemicals
• Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av
kemikalier
• Reach trädde i kraft den 1 juni 2007
• Gäller för kemikalier inom EU
• Stegvis införande under mer än 10 år
• Ny Kemikaliemyndighet (ECHA) European CHemicals
Agency, Helsingfors i Finland, 450 personer år 2010
• Reachs omfattning;
Registrering av 30 000 ämnen > 1 ton /år och
tillverkare, Utvärdering ca 5 000 ämnen, > 100 ton /år
och tillverkare, Tillstånd ca 1500 – 2000 ämnen särskilt
farliga egenskaper.
• Förhandsregistrering inlämnas 1 juni -1 december 2008.
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Reach-utredningen M 2007:01
• En särskild utredning ska se över den svenska
kemikalielagstiftningen med avseende på tillsyn, avgifter
och vad som följer av Reach-förordningen
• De författningsändringar som bedöms nödvändiga till följd
av ikraftträdandet
• Hur det nationella tillsynsansvaret lämpligen bör fördelas
mellan olika centrala myndigheter, regionala, och lokala
tillsynsmyndigheter
• Tillsynens omfattning och inriktning ska utredas
• Förslag till utformning av nationella system för kemikalieoch bekämpningsmedelsavgifter
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Förordnanden i Reachutredningen (M2007:01)
• Huvudsekreterare Åsa Wiklund Fredström
jurist från NV.
• Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i ett
slutbetänkande senast den 30 juni 2008.
Utredningen skall senast den 31 oktober
2007 redovisa ett delbetänkande avseende
de förslag till ändringar som krävs för
tillämpningen av de delar av Reach som
börjar att gälla den 1 juni 2008.
• Vilka bestämmelser som är berörda, behov
av ändringar och upphävande av svenska
bestämmelser och lämna förslag till
nödvändiga författningsändringar.
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Hur ser stödet ut?
• Regionala informationsträffar mellan, KemI, Tillsynsoch föreskriftsrådet, och länsstyrelserna under hösten
med början den 3/10 i Göteborg
• Reach– upplysningen, Sveriges nationella helpdesk
www.kemi.se/reach
• Rådet för Reach-frågor
• Till Kemikalieinspektionen är det knutet ett råd för
information och samverkan mellan näringsliv,
myndigheter och andra berörda intressenter i
informationsfrågor och andra frågor som rör Reach.
• Rådet består av GD, Ethel Forsberg samt 12 andra
ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv,
och andra berörda intressenter. (7 från näringsliv,
resten myndigheter och organisationer)
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Utredning om
Naturvårdsverket
• Ensamutredare, Professor Lena Marcusson, Uppsala
universitet
• Inbjudan till en referensgrupp
• Sundsvall kommun, Tranås kommun, SKL
• Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april
2008
• Belysa behovet av att förändra myndighetens verksamhet
när det gäller inriktning, mål och prioriteringar. Även
belysa de ”Råd” som finns inom myndigheten. Även
möjliga rationaliseringar och effektiviseringar eventuella
behov av förändringar av NV:s ansvar och regeringens
styrning av verksamheten
• Har haft ett möte och kommer ha nästa i januari 2008.
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Samrådsgrupp inom
miljöområdet
• Miljödepartementet inbjuder till samtal kring
regelförenkling inom miljöområdet
• Mål för regeringens regelförenklingsarbete är 25
procent till hösten 2010
• Miljöbalkens administrativa processer, regelverk,
tillämpning
• Samrådsgruppen planerar att träffas två gånger
per år
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