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172 13 Sundbyberg 
 

Remiss: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter om 

kemiska produkter och biotekniska organismer, rapportering av 

högfluorerade ämnen till Kemikalieinspektionens produktregister 
 

Sammanfattning av synpunkterna 
KTF avstyrker förslaget på följande grunder: 

• Förslaget innebär mycket stor administrativ börda för företagen.  

• Förslaget bidrar inte till att uppnå någon miljövinst. 

• Den information som samlas in ger inte en rättvisande bild av användning av PFAS i samhället.  

• Molekylformeln i lagförslaget är svår att tillämpa. 

• Förslaget är inte i linje med regelförenklingsarbetet. 

Vi föreslår att Kemikalieinspektionen istället bör arbeta med eventuella begränsningar av PFAS på EU-

nivå. 

Synpunkter på remissförslaget 

Förslaget ger inte någon miljövinst 
Enligt remissunderlaget är det egentliga syftet med förslaget att substituera PFAS i kemiska produkter 

mot andra kemiska ämnen eller blandningar. Detta syfte är förståeligt, åtminstone för vissa PFAS-

ämnen, men kan inte uppnås genom att införa en utökad registrering i produktregistret. Att införa en 

rapporteringsplikt innebär inte per automatik en substitution. Det är inte heller produktregistrets syfte 

att begränsa eller verka för substitution av enskilda ämnen. En substitution skulle sannolikt uppnås 

snabbare och mer effektivt genom t.ex. ett förbud eller restriktion på EU-nivå. Vi har en EU-gemensam 

kemikalielagstiftning, REACH, där den här typen av åtgärder är tänkt att hanteras. 

Den information som man hoppas få in med den föreslagna ändringen ger endast svar på om PFAS som 

samlingsnamn förekommer i en produkt eller inte. Det ger inte information om halt eller om specifikt 

ämne, vilket gör det omöjligt att i framtiden nyttja informationen om det är något specifikt ämne som 

man är intresserad av.  
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Produktregistret ger inte svar på förekomst i andra typer av produkter och varor än just kemiska 

produkter. Information om förekomst av PFAS genom produktregistret ger således en mycket skev bild 

av verkligheten. Denna form av screening för att se vilka produkter som kan innehålla PFAS har 

dessutom redan gjorts i tidigare utredningar av Kemikalieinspektionen, där man även har tagit med 

textilier, kläder och varor i sin undersökning. Dessa tidigare utredningar1 ger den information som 

Kemikalieinspektionen söker. För att följa utvecklingen på området kan en sådan utredning upprepas 

med lämplig frekvens. 

Förslaget innebär stor administrativ börda 
Förslaget är skrivet så att alla företag, med en omsättning över 5 MSEK och som registrerar till 

produktregistret, kommer att drabbas av en extra administrativ börda. Vi håller inte med om att det 

endast är ca 90 företag som berörs av förslaget, eftersom alla som rapporterar in till produktregistret 

måste gå igenom sina råvaror och göra en bedömning om råvaran innehåller PFAS eller inte. Det är ett 

otroligt omfattande arbete att försöka få tag i information om innehåll i råvaror som inte omfattas av 

kraven i regelverket om säkerhetsdatablad. Det är ibland inte ens möjligt att få fram den efterfrågade 

informationen, särskilt inte om det är ett mindre företag som efterfrågar informationen. Vi anser att den 

administrativa bördan är grovt underskattad i nuvarande konsekvensutredning. Den administrativa 

bördan bör utredas vidare. 

Förslaget innebär ytterligare ett problem i och med att man inte har definierat en nedre haltgräns i 

registreringen. Det är mycket svårt för ett företag att avgöra vad en noll-nivå är, och hur man ska ställa 

en fråga om PFAS ner till noll-nivå, till sin leverantör. Eftersom PFAS i många fall inte är klassificerade 

ämnen kommer det inte att framgå i säkerhetsdatabladen om en råvara innehåller dessa ämnen. Det 

innebär att en specifik förfrågan till leverantören måste ställas i de allra flesta fall. Vi ser en risk i att de 

företag som är mest ambitiösa och noggranna, och som frågar efter mest detaljer, blir de som drabbas 

av den största administrativa bördan. Det blir en samvetsfråga i var man drar gränsen för sina 

förfrågningar. 

Om Kemikalieinspektionen trots allt avser att gå vidare och införa ändringen rekommenderar vi att en 

nedre haltgräns införs, under vilken det inte föreligger krav på rapportering. 

Molekylformeln i lagförslaget är svår att förstå 
Förslaget inför en molekylformel i regelverket, vilket är ett svårarbetat begrepp. Det är inte möjligt att 

söka på en molekylformel i företagens interna register och databaser. För att kunna leta efter ämnen 

behöver företagen ett CAS-nummer eller ett kemiskt namn. Att skriva en molekylformel på det 

föreslagna sättet i en lagstiftning ger inte nödvändig information till företagen om vad som efterfrågas. 

Alla företag har inte heller kemister anställda som kan förklara vad skrivelsen innebär. Särskilt svårt är 

det för mindre företag som enligt Kemikalieinspektionen utgör en mycket stor del av de företag som 

man tänker sig berörs av förslaget. Hela 38 % av de identifierade företagen har mindre än 10 anställda, 

vilket troligen innebär att de inte har en kemist anställd. 

                                                           
1 Här avses bland annat Rapport 9/16 - Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, och 
Rapport 6/15 - Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ 
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Förslaget är inte i linje med det övergripande målet om regelförenkling 
Vi har svårt att se att en utökad produktregistrering på detta område står i proportion till eventuell 

miljövinst. Det är heller inte i linje med den regelförenkling som ska genomsyra alla nya lagförslag. 

Kemikalieinspektionen skriver i remissunderlaget att de kommer att behöva ta fram information för att 

underlätta registreringen för små företag, bland annat information om i vilken typ av produkter som 

PFAS förekommer och vilka kemiska ämnen som definieras som PFAS. Detta tyder på att den kunskapen 

redan finns hos Kemikalieinspektionen och därmed att en utökad registrering inte behövs. 

EU-arbete pågår om reglering av liknande substanser 
Inom ramen för REACH pågår redan en utredning om möjlighet att begränsa PFAS och relaterade 

ämnen. Vi föreslår att Kemikalieinspektionen fortsätter detta arbete på EU-nivå istället för att arbeta 

med nationell screening i ett ytterst begränsat produktområde. 

 

 

 

KEMISK TEKNISKA FÖRETAGEN 

 

Anna Melvås 

 

Om KTF: Kemisk Tekniska Företagen är en sammanslutning av fem branschorganisationer som driver ett 
gemensamt kansli. Kansliet består av följande fem branschorganisationer: Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF), 
Branschföreningen Professionell Hygien och Rengöring (BPHR), Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF), 
Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS) och Svenskt Växtskydd. 

• Om BPHR (f.d. IIH): BPHR är en branschorganisation för företag som tillverkar, importerar och 

marknadsför kemisk-tekniska produkter, redskap och maskiner för professionell hygien, rengöring och 

underhåll. Medlemsföretagens produkter används inom en rad viktiga samhällsfunktioner såsom 

personlig hygien, lokalvård, restauranger och storkök, livsmedelsindustri, industritvättar och andra 

tvätterier, verkstadsindustri och fordonsrengöring. Företagens kunder finns i såväl privat som offentlig 

sektor. 

• Om KoHF: Kosmetik- och hygienföretagen är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar 

eller marknadsför kemiska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och 

rengöringsmedel. 

• Om SVEFF: SVEFF är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg, 

lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel i Sverige. 


