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Shortcomings in the management of chemicals.  
A comparative study of chemical management in 
Swedish municipalities 
 
Maria Persson 
 
 
Abstract 
 
Chemicals are used in most activities today. It is important that the chemicals are managed in 
a safe way to avoid harm to human health and the environment. The purpose of this report is 
to study which shortcomings that occur in chemical management in municipal and private 
activities in Sweden. The report also includes collection and discussion of possible solutions 
to avoid these shortcomings. The data were collected through interviews and through a web 
survey. The results show that the shortcomings that were most common in a specific 
municipality were a lack of routines to replace chemicals with options that are more 
environmentally friendly, not studying the safety data sheets and finally, lack of safety data 
sheets. In the other Swedish municipalities combined, the most common shortcomings were 
that the list of chemicals was not complete, chemicals were stored near a floor drain without 
an embankment and that there was a lack of routines to replace chemicals with options that 
are more environmentally friendly. Possible solutions to avoid these shortcomings are for 
example more information to the activities and more frequent and regular inspections. 
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Innehållsförteckning 
1 Inledning………………………………………………………………………….………1 
1.1 Syfte…………………………………………………………………………………………...1 
1.2 Frågeställningar…………………………………………………………………………..1 
1.3 Avgränsningar…………………………………………………………………………….1 
2 Bakgrund…………………………………………….………………………………..…1 
2.1 Miljömål - Giftfri miljö………………………………………………………………...1 
2.2 Lagstiftning………………………………………………….…………………………….2 
2.2.1 REACH-förordningen (1907/2006/EG)………………..…………………………..2 
2.2.2 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (SFS 1998:808)………………………..2 
2.2.3 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)…….…2 
2.2.4 CLP-förordningen (EG 1272/2008) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2014:43)……………………………………………..………………………………….…3 
2.3 Tillsynsmyndigheter………..…………………..……………………………………..3 
3 Metod……………………………………………………………….………………………4 
4 Resultat……………………………………………………………………………………4 
4.1 Verksamhetsbesök i en enskild kommun……………………………………….4 
4.2 Enkät till svenska kommuner……………………………………………………….5 
5 Diskussion……………………………………………………..……………………….9 
5.1 Brister i verksamheters kemikaliehantering…………………………………..9 
5.2 Förslag på lösningar för en bättre kemikaliehantering…………………..13 
6 Slutsats…………………………………………………………………………………..15 
7 Referenser…………………………………………………………………………….16 
 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor 
Bilaga 2 – Enkätfrågor 

 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1 Inledning 
 
Idag används kemikalier inom de flesta verksamheter. Det kan röra sig om allt från 
rengöringsprodukter för lokalvård till skärvätskor inom industrin eller avfettningsmedel för 
fordonstvätt. Hanteringen av kemikalier regleras genom lagstiftning och kontrolleras genom 
tillsyn, men ansvaret för en korrekt hantering ligger hos verksamhetsutövaren (SFS 
1998:808). Verksamheten ska hantera sina kemikalier på ett säkert sätt genom hela 
processen, från inköp till förvaring, användning och bortskaffande, allt för att undvika risker 
för människans hälsa och miljön. Hur stor påverkan som olika kemiska ämnen har på miljön 
varierar (Naturvårdsverket 2015b) liksom kunskapen om hur olika ämnen påverkar miljön 
(Naturvårdsverket 2014). Miljöeffekterna av vissa ämnen är kända sedan länge men det finns 
också kemiska ämnen där kunskapen är mycket bristfällig (Naturvårdsverket 2014). Kunskap 
saknas också kring miljöpåverkan där många ämnen samverkar (Naturvårdsverket 2015b). 
Samtidigt ökar hela tiden antalet kemiska produkter (Naturvårdsverket 2015b). 
Kemikalieinspektionen har i sitt produktregister registrerat mer än 200 000 kemiska 
produkter som importeras till Sverige eller tillverkas av anmälningspliktiga företag 
(Kemikalieinspektionen 2015c). För att påverkan från kemikalier på miljön ska bli så låg som 
möjligt från verksamheter krävs det att verksamhetsutövarna är medvetna om vilka risker 
som finns för varje kemiskt ämne eller kemisk produkt och hur hanteringen ska gå till. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella brister inom en enskild kommuns 
kemikaliehantering samt fastställa inom vilka delar av kemikaliehanteringen dessa brister 
finns. Syftet är även att ta reda på hur Sveriges kommuners tillsyn av kemikaliehantering 
inom verksamheter ser ut samt undersöka vilka brister som förekommer i verksamheters 
kemikaliehantering och jämföra dessa med resultatet i den enskilda kommunen. Projektet 
ska även inkludera förslag till vad som kan bidra till en förbättring av verksamheternas 
kemikaliehantering. 
 
1.2 Frågeställningar 
Vilka brister är vanliga inom verksamheterna i en enskild kommun? 
Vilka likheter och skillnader kan man se mellan den undersökta kommunen och övriga 
svenska kommuner? 
Hur kan kemikaliehanteringen förbättras? 
 
1.3 Avgränsningar 
Eftersom A-verksamheter ofta har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ingår inte dessa i 
undersökningen, varken när det gäller verksamhetsbesöken i den utvalda kommunen eller 
enkäten till Sveriges kommuner. Uppsatsen kommer inte att beröra avfallshantering av 
förbrukade kemikalier och inte heller personalens arbetsmiljö i samband med 
kemikaliehantering. Undersökningen av kemikaliehantering kommer inte heller att beröra 
verksamheters eventuella tillverkning eller distribution av kemikalier.  
 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 Miljömål - Giftfri miljö 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål som är fastställda av Sveriges riksdag (Naturvårdsverket 
2015d). Beslutet att införa 15 miljökvalitetsmål togs 1999 och ett 16:e miljökvalitetsmål 
infördes 2005. Dessa mål ska tillsammans vara en vägledning för Sveriges miljöarbete. En 
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årlig uppföljning görs för att avgöra om insatserna för att nå målet är tillräckliga 
(Naturvårdsverket 2015d). Varje mandatperiod genomförs också en uppföljning för att 
avgöra om målet kommer att nås inom utsatt tid. Ansvaret för att samordna uppföljningen av 
de olika miljömålen har fördelats på ett antal myndigheter (Naturvårdsverket 2015d). Varje 
enskild kommun skapar i sin tur lokala mål som utgår från de internationella miljömålen och 
som de sedan kan arbeta mot, till exempel vid tillsyn av verksamheter (Naturvårdsverket 
2015c). 
 
Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är “Giftfri miljö”. Detta mål ska nås till år 2020 och 
strävar efter att kemiska ämnen inte ska utgöra fara eller risk för människors hälsa eller 
miljön (Kemikalieinspektionen 2015b). För miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” finns sex 
preciseringar, bland annat ”Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är 
tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning” och ”Användningen av särskilt farliga ämnen 
har så långt som möjligt upphört” (Naturvårdsverket 2012). Kemikalieinspektionen gör 
årligen en uppföljning av målet “Giftfri miljö” (Kemikalieinspektionen 2015b). En del av 
arbetet för att nå målet är kommunernas miljötillsyn av olika verksamheter 
(Naturvårdsverket 2015c). Miljötillsynen kan göras miljömålsstyrd, till exempel för 
kemikalier. Målet för “giftfri miljö” kommer inte att nås inom avsatt tid med dagens 
styrmedel och åtgärder (Naturvårdsverket 2016b). 
 
2.2 Lagstiftning 
 
2.2.1 REACH-förordningen (1907/2006/EG) 
REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
(Schenk och Antonsson 2015), vilket på svenska betyder registrering, utvärdering, tillstånd 
och begränsningar av kemiska ämnen. REACH är en EG-förordning (1907/2006/EG) som 
trädde i kraft i Sverige och övriga EU den 1 juni 2007 och börjar gälla fullt ut 2018 (Schenk 
och Antonsson 2015). Syftet med REACH-förordningen (1907/2006/EG) är bland annat att 
minimera skador och säkerställa skydd för miljö och människors hälsa. Förordningen ställer 
krav på tillverkare, distributörer och nedströmsanvändare. REACH-förordningen är tydligare 
än tidigare EU- regelverk med att ansvaret ligger hos verksamhetsutövarna 
(Kemikalieinspektionen 2015a). I REACH framgår att säkerhetsdatablad ska tillhandahållas 
nedströmsanvändare (1907/2006/EG) så att de i sin tur kan hantera kemikalierna på ett 
säkert sätt. Nedströmsanvändare ska med hjälp av säkerhetsdatabladen ta fram åtgärder för 
att göra bedömningar av risker kring kemikaliehanteringen (1907/2006/EG). I Sverige ska 
säkerhetsdatabladen finnas tillgängliga på svenska (1907/2006/EG). 
 
2.2.2 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (SFS 1998:808) 
Av miljöbalkens andra kapitel som tar upp miljöbalkens allmänna hänsynsregler framgår att 
alla som driver en verksamhet har ansvaret för att skaffa sig den kunskap och utföra de 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att verksamheten inte ska orsaka skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (SFS 1998:808). Specifikt för kemiska 
produkter gäller att den som driver en verksamhet ska undvika att använda produkter som 
kan medföra risk för människors hälsa eller miljön om det går att ersätta farliga produkter 
med mindre farliga (SFS 1998:808). De som driver en verksamhet har ansvaret för att bevisa 
att de allmänna hänsynsreglerna följs. I de allmänna hänsynsreglerna ingår också att det 
alltid ska göras en rimlighetsavvägning som avgör om kraven är rimliga att ställa, särskilt 
med tanke på hur mycket nytta en åtgärd skulle göra mot hur mycket det skulle kosta. 
 
2.2.3 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) 
Alla verksamheter som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön inkluderas 
av kravet på egenkontroll (SFS 1998:808). Verksamhetsutövaren ska kontrollera och 
förebygga verksamhetens miljöpåverkan genom planering och rutiner i verksamheten 
(Naturvårdsverket 2015a). För verksamheter som omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt gäller också bestämmelserna i Förordning om verksamhetsutövares 
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egenkontroll (SFS 1998:901). Riskbedömningar ur hälso- och miljösynpunkt ska fortlöpande 
göras av verksamhetsutövaren (SFS 1998:901). Dessa bedömningar ska också finnas 
skriftligt. Enligt förordningen ska verksamhetsutövaren sammanställa en 
kemikalieförteckning över de kemikalier som används inom verksamheten och som kan 
innebära en risk för människors hälsa eller miljön. I förordningen tas följande punkter upp 
på vad en kemikalieförteckning ska innehålla för varje produkt på förteckningen: 

• Produktens namn 
• Omfattning av produkten, årsförbrukning 
• Information om hälso- och miljöskadlighet 
• Klassificering av produkten med avseende på hälso- eller miljöfarlighet 

2.2.4 CLP-förordningen (EG 1272/2008) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2014:43) 
Europaparlamentets och rådets förordning om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (EG 1272/2008) kallas även CLP-förordningen och är en EG-
förordning för klassificering och märkning av kemiska ämnen och blandningar. Syftet med 
förordningen är bland annat att kemiska ämnen och produkter ska märkas på ett enhetligt 
sätt inom EU för att för att skydda människans hälsa och miljön. Ansvaret för att märka, 
förpacka och klassificera kemikalierna på ett korrekt sätt ligger hos tillverkare, distributörer 
och nedströmsanvändare som säljer kemiska produkter (EG 1272/2008). Från den 1 juni 
2015 ska alla kemiska produkter som tillverkas märkas enligt denna förordning och från den 
1 juni 2017 ska det inte finnas kemiska produkter på marknaden med den gamla märkningen. 
Produkterna märks med bland annat faroangivelser, skyddsangivelser och faropiktogram 
som visar om produkten exempelvis är miljöfarlig (EG 1272/2008). Denna märkning gäller 
vid försäljning av produkten. Märkningen av förpackningar med kemiskt innehåll på en 
arbetsplats regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2014:43). I dessa framgår att det 
ska vara möjligt att identifiera innehållet i behållare samt riskerna med innehållet. Behållare 
ska märkas antingen enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008) eller med produktens namn, 
faropiktogram och information om produkten kan ge cancer, allergi, skada arvsmassan eller 
störa reproduktionen (AFS 2014:43). Behållare som förvarar kemikalier ska vara anpassade 
till kemikaliernas egenskaper (AFS 2014:43). 
 
2.3 Tillsynsmyndigheter 
Tillsynen av kemikaliehantering är uppdelad på ett antal tillsynsmyndigheter. Vilken 
myndighet som utövar tillsyn av en verksamhet beror på om verksamheten tillverkar, säljer 
eller endast använder kemiska produkter (Naturvårdsverket 2016a). Samma verksamhet kan 
därför ha tillsyn av flera olika myndigheter. Tillsynen av hanteringen av kemikalier i en 
verksamhet är fördelad mellan länsstyrelse och kommun (Kemikalieinspektionen 2015d). 
Hur fördelningen ser ut är beroende av om det gäller en A- B- C- eller U-verksamhet och hur 
delegeringen från länsstyrelse till kommun ser ut. Det vanligast förekommande är att 
länsstyrelsen har tillsyn över A- och B-verksamheter och kommunen har tillsyn över C- och 
U-verksamheter (Kemikalieinspektionen 2015d). A- och B-verksamheter är tillståndspliktiga 
verksamheter, C-verksamheter är anmälningspliktiga och U-verksamheter är varken 
tillstånds- eller anmälningspliktiga (Christensen 2012). 
 
Kommuner har även tillsynen över butiker som säljer kemikalier från svenska leverantörer 
(Kemikalieinspektionen 2015d). Övrig tillsyn utförs av Arbetsmiljöverket som har tillsyn över 
kemikaliehantering ur arbetsmiljösynpunkt och Kemikalieinspektionen som utför tillsyn över 
de som importerar kemiska produkter eller tillverkar kemiska produkter som släpps ut på 
marknaden (Naturvårdsverket 2016a). Kemikalieinspektionen har också tillsyn över 
utformningen av säkerhetsdatablad (Naturvårdsverket 2016a). Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen står för tillsynsvägledning vid användning av kemikalier i verksamheter 
(Naturvårdsverket 2016a). 
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3 Metod 
 
Uppsatsen bygger på två olika metoder för insamling av data, dels en undersökning av en 
enskild svensk kommun baserad på verksamhetsbesök och intervjuer, dels en 
enkätundersökning riktad till landets kommuner. 
 
I en kommun i Västerbotten utfördes verksamhetsbesök hos 11 av 16 kommunala 
verksamheter där kemikaliehanteringen studerades. De verksamheter som besöktes var 
simhall, idrottshall, fem vattenverk, lokalvård och kommunförrådet, vilka alla var klassade 
som U-verksamheter, samt två reningsverk vilka var klassade som B- och C-verksamhet. 
Under alla besök genomfördes en intervju (Se bilaga 1) av den person som ansvarar för 
kemikaliehanteringen. Under besöken genomfördes också en rundvandring inom alla 
verksamheter för att se på förvaringsutrymmen av kemikalierna, vilka behållare som 
användes samt märkningen av kemikalierna. Vid de verksamheter där tillåtelse gavs 
dokumenterades också delar av kemikalieförvaringen med kamera. Komplettering av frågor 
gjordes via telefon.  
 
Även om inte samtliga kommunala verksamheter besöktes så inkluderades majoriteten av 
verksamheterna och samtliga verksamhetstyper besöktes. Av de reningsverk som besöktes så 
inkluderades kommunens två största reningsverk och de fem reningsverk som inte besöktes 
var samtliga mindre U-verksamheter. 
 
En internetbaserad enkät (Se bilaga 2) skickades ut till miljöförvaltningarna i Sveriges 
kommuner, 247 kommuner sammanlagt. Orsaken till att enkäten inte skickades till alla 
kommuner i Sverige är att ett tjugotal kommuner samarbetar med andra kommuner och har 
gemensamma miljöinspektörer. Enkäten skickades ut via mejl. För att skapa och besvara 
enkäten användes programmet Websurvey. 

För att ta del av lagar och förordningar har främst Notisum använts. Vid sökning av 
vetenskapliga artiklar och rapporter har i första hand Web of Science, Naturvårdsverkets och 
Kemikalieinspektionens sökfunktioner använts, samt google. Använda sökord har bland 
annat varit: Kemikaliehantering, REACH, giftfri miljö, märkning av kemikalier, egenkontroll, 
tillsynsmyndighet m.fl. 
 
 
4 Resultat 

4.1 Verksamhetsbesök i en enskild kommun 
Samtliga U-verksamheter samt C-verksamheten har kommunen som tillsynsmyndighet. 
Kommunen utövar ingen tillsyn över kemikaliehanteringen i dagsläget. B-verksamheten har 
länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Vid tio av de elva verksamheter som besöktes var det en 
eller två personer som ansvarade för inköpen av kemikalierna. Vid en av de elva 
verksamheterna gjordes majoriteten av kemikalieinköpen av två personer, men därutöver 
kunde även övriga anställda vid verksamheten köpa in kemikalier. Fem verksamheter hade 1-
2 kemikalier, tre verksamheter hade 4-5 kemikalier och tre verksamheter hade 6 eller fler 
kemikalier. 
 
Alla verksamheter angav att de saknade rutiner för att byta ut kemikalier mot mer 
miljövänliga alternativ (se tabell 1). Förebyggande rutiner för att kontrollera riskerna med 
kemikalierna i säkerhetsdatabladen saknades hos 82 % av verksamheterna (se tabell 1). 
Rutiner för åtgärder vid spill eller läckage saknades hos 46 % av verksamheterna (se tabell 1), 
men fanns i muntlig form hos 54 % av verksamheterna, bland annat hos B- och C- 
verksamheten. Samtliga verksamheter saknade skriftliga rutiner för detta, vilket är ett krav 
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hos B- och C-verksamheterna. De verksamheter som hade rutiner för åtgärd vid spill/läckage 
hade absorberande material i närheten av kemikalierna, larm, fläktar, pumpar i invallningen 
runt kemikalierna för att kunna pumpa tillbaka kemikalierna i processen igen eller rutiner för 
att kontakta räddningstjänst och/eller tillsynsmyndighet. 
 
Det saknades säkerhetsdatablad för samtliga eller vissa kemikalier hos 64 % av 
verksamheterna (se tabell 1). Däremot var samtliga säkerhetsdatablad hos verksamheterna 
skrivna på svenska (se tabell 1). 
 
Kemikalieförteckning saknades hos hälften av B- och C-verksamheterna, nämligen hos C-
verksamheten. B-verksamheten hade en fullständig kemikalieförteckning (se tabell 1).  

Vid rundvandringen anmärktes vid 36 % av verksamheterna att kemikalier förvarades i 
närheten av golvbrunn och att invallning saknades (se tabell 1). Vid en av dessa verksamheter 
var invallningen för liten, vilket enligt muntlig uppgift kommer att åtgärdas under året. Vid 
18 % av verksamheterna saknades märkning med innehåll på en del av kemikalierna och vid 
27 % av verksamheterna fanns kemikalier som inte användes och bör rensas ut. Ingen av 
verksamheterna förvarade kemikalier i olämplig behållare. 
 
 
Tabell 1. Bristerna vid verksamhetsbesöken. Kravet på kemikalieförteckning finns bara på två av verksamheterna 
som besöktes, B- och C-verksamheten. Därför är det bara dessa två verksamheter som inkluderas i resultatet över 
att kemikalieförteckning saknas och kemikalieförteckning är ofullständig. 
Brister % 
Rutiner för byte av kemikalier mot mer 
miljövänliga alternativ saknas 

100 

Rutiner att studera riskerna i 
säkerhetsdatablad saknas 

82 

Säkerhetsdatablad saknas 64 
Kemikalieförteckning saknas 50 
Rutiner för åtgärd vid spill eller läckage 
saknas 

46 

Kemikalier förvaras vid golvbrunn och 
invallning saknas 

36 

Överblivna kemikalier som bör rensas ut 27 
Behållare med kemikalier är inte märkta 
med innehåll 

18 

Säkerhetsdatablad finns inte på svenska 0 

Kemikalieförteckning är ofullständig 0 

Kemikalier förvaras i olämplig behållare 0 

4.2 Enkät till svenska kommuner 
Av de 247 kommuner som enkäten skickades till var det 161 kommuner som svarade, alltså 
en svarsprocent på 65 %. Av dessa utövade alla utom fyra kommuner (98 %) tillsyn över 
verksamheters kemikaliehantering. Av de kommuner som inte utövade tillsyn över 
kemikaliehantering angav tre kommuner ingen orsak till detta och en kommun angav 
personalbrist som orsak.  
 
117 kommuner svarade att de utövar tillsyn över B-verksamheters kemikaliehantering. 81 % 
av dessa kommuner svarade att deras vanligaste frekvens för tillsyn av B-verksamheter är 
varje år, 11 % svarade vartannat år, 4 % svarade vart tredje år och 4 % svarade att de 
vanligtvis utövar tillsyn över B-verksamheters kemikaliehantering mer sällan än vart tredje 
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år (se figur 2). 
 
153 kommuner svarade att de utövar tillsyn över C-verksamheters kemikaliehantering. 37 % 
av dessa kommuner svarade att deras vanligaste frekvens för tillsyn över C-verksamheter är 
varje år, 36 % svarade vartannat år, 22 % svarade vart tredje år och 5 % svarade att de 
vanligtvis utövar tillsyn över C-verksamheters kemikaliehantering mer sällan än vart tredje 
år (se figur 2). 
 
148 kommuner svarade att de utövar tillsyn över U-verksamheters kemikaliehantering. 2 % 
av dessa kommuner svarade att deras vanligaste frekvens för tillsyn av U-verksamheter är 
varje år, 4 % svarade vartannat år, 33 % svarade vart tredje år och 61 % svarade att de 
vanligtvis utövar tillsyn över U-verksamheters kemikaliehantering mer sällan än vart tredje 
år (se figur 2). 
 

 
Figur 2. Diagram över kommunernas tillsynsfrekvens vid B-, C-, och U-verksamheter.  
 
Ett flertal kommuner förtydligar dock att även om detta är de vanligast förekommande 
besöksintervallen så varierar antalet besök beroende på vilken typ av verksamhet som det 
handlar om, vilka risker som finns inom verksamheten och vilken tillsynsavgift verksamheten 
betalar. Att antalet besök skiljer sig från verksamhet till verksamhet anges särskilt för U-
verksamheter eftersom verksamhetstyperna varierar kraftigt. Fokus på just 
kemikaliehantering kan variera från år till år. En kommun kommenterade också att en låg 
tillsynsfrekvens beror på brist på resurser. 
 
Av de 155 kommuner som svarade på frågan om deras tillsyn av kemikaliehantering sker 
separat eller i samband med andra tillsynsområden svarade 81 % av kommunerna att 
tillsynen görs tillsammans med andra tillsynsområden, 18 % av kommunerna att det varierar 
och 1 % av kommunerna att tillsynen av kemikaliehantering sker separat. 
 
154 kommuner svarade på frågan vilka de tre största bristerna är i verksamheternas 
kemikaliehantering. Eftersom flera svar kunde lämnas blir inte summan av resultatet 100 %. 
52 % av kommunerna svarade att kemikalieförteckningen är ofullständig, 50 % av 
kommunerna svarade att kemikalier förvaras vid golvbrunn och att invallning saknas, 49 % 
av kommunerna svarade att det saknas rutin för byte av kemikalier mot mer miljövänliga 
alternativ, 45 % av kommunerna svarade att det saknas rutiner för riskbedömning, 33 % av 
kommunerna svarade att det saknas säkerhetsdatablad, 32 % av kommunerna svarade att en 
av de vanligaste bristerna är att kemikalieförteckning saknas, 19 % av kommunerna svarade 
att det saknas rutiner för åtgärd vid spill eller läckage, 16 % av kommunerna svarade att 
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behållare med kemikalier inte är märkta med innehåll, 5 % av kommunerna svarade att 
kemikalierna förvaras i olämplig behållare, 3 % av kommunerna svarade att 
säkerhetsdatabladen inte är uppdaterade och 2 % av kommunerna svarade att 
säkerhetsdatabladen inte finns på svenska (se tabell 3). Övriga svar som gavs av totalt 3 % av 
kommunerna, 0,6 % av kommunerna vardera, var att kemikalierna förvaras på olämplig 
plats, oljeavskiljare har brister i konstruktion eller underhåll, att verksamheten har för 
många gamla kemikalier som bör rensas ut, att påkörningsskydd för cisterner saknas eller att 
kemsprutor inom jordbruk inte är testade. 
 
Tabell 3. De vanligaste bristerna hos verksamheternas kemikaliehantering enligt kommunernas enkätsvar på vilka 
de tre vanligaste bristerna är.  

Brister % 
Kemikalieförteckning är ofullständig 52 
Kemikalier förvaras vid golvbrunn och 
invallning saknas 

50 

Rutiner för byte av kemikalier mot mer 
miljövänligt alternativ saknas 

49 

Rutiner för riskbedömning saknas 45 
Säkerhetsdatablad saknas 33 
Kemikalieförteckning saknas 32 
Rutiner för åtgärd vid spill eller läckage 
saknas 

19 

Behållare med kemikalier är inte märkta 
med innehåll 

16 

Kemikalier förvaras i olämplig behållare 5 

Säkerhetsdatabladen är inte uppdaterade 3 

Säkerhetsdatabladen finns inte på svenska 2 
Övrigt 3 

 
Fyra kommuner lämnade kommentar på frågan om vilka de tre största bristerna är i 
verksamheternas kemikaliehantering. En kommun skrev att det är de brister de anmärker på 
mest som har angetts, men att det kanske kan förekomma andra brister oftare som de inte 
inkluderat i tillsynen. Två kommuner skriver att de saknar statistik över brister vilket gör det 
svårt att svara på frågan. En kommun skriver att ofullständig kemikalieförteckning nästan 
alltid är en brist. En kommun tycker att det är svårt att ange de tre vanligaste bristerna 
eftersom brister ofta går in i varandra. En kommun anser att fråga 6 är svår att svara på 
eftersom de är många som delar på tillsynen. 
 
155 kommuner svarade på frågan om det fanns en viss typ av verksamhet som utmärker sig 
genom att det förekommer många brister inom verksamhetens kemikaliehantering. 71 % 
ansåg att ingen verksamhet utmärkte sig och 29 % ansåg att en viss typ av verksamhet 
utmärkte sig. De verksamheter som utmärkte sig var enligt 13 % av kommunerna mindre U-
verksamheter med få anställda. Mer specifikt angav 9 % av kommunerna att verkstäder och 
särskilt fordonsverkstäder ofta hade många brister i kemikaliehanteringen. 2 % av 
kommunerna såg flest brister hos fordonstvättar och 1 % av kommunerna hos 
skollaboratorier. Övriga verksamheter som nämndes av totalt 4 % av kommunerna var 
kemikalietillverkare, ytbehandlingsföretag, plastindustrier, frisör, verksamheter som 
hanterar bekämpningsmedel och verksamheter som sällan får besök (se figur 4).  
 



 

8 
 

 
Figur 4. Diagram över verksamheter som utmärker sig med många brister inom kemikaliehanteringen. 
 
110 kommuner gav förslag på vad som kan bidra till en förbättring i verksamheternas 
kemikaliehantering. Eftersom flera svar kunde lämnas blir inte summan av resultaten 100 %. 
64 % av kommunerna svarade att mer och tydligare information till verksamheterna kan leda 
till en bättre kemikaliehantering (se figur 5). Det var inte alla kommuner som angav var 
denna information skulle komma ifrån, men information från tillsynsmyndigheten samt 
information via kurser och utbildningar. Av dessa angav 14 % av kommunerna specifikt att 
mer information behövs om vilka krav lagstiftningen kring kemikaliehantering ställer på 
verksamhetsutövaren. Ett förslag som gavs av 34 % av kommunerna var ökad och mer 
regelbunden tillsyn av kemikaliehantering, till exempel genom tillsynskampanjer inriktade 
mot kemikaliehantering (se figur 5). 5 % av kommunerna gav som förslag på åtgärd att 
lagstiftningen kring kemikaliehantering behöver bli tydligare, då de tycker att den är 
omfattande och komplicerad, vilket försvårar både för verksamhetsutövare och för 
tillsynsmyndighet. Förslag som gavs av 4 % av kommunerna var mer förelägganden och att 
driva igenom förelägganden samt ökad egenkontroll. Ett förslag som gavs av 3 % av 
kommunerna var mer påtryckningar och riktlinjer från branschorganisationer. Övriga förslag 
som totalt gavs av 25 % av kommunerna, 1-2 % av kommunerna vardera, var att leverantörer 
av kemikalier hjälper företagen med riskbedömning, att verksamheter rensar ut bland 
kemikalier som inte används, att det görs genomgångar av säkerhetsdatablad, enklare 
märkning av kemikalier, att tillsynsmyndigheten bidrar med lathundar och mallar, mer 
personal på tillsynsmyndigheten, att verksamheterna kan avvara mer tid för att förbättra 
kemikaliehanteringen, mer tillsynsvägledning till tillsynsmyndigheten, samverkansprojekt 
över kommungränserna, kampanjer där verksamheter kan mötas, mer lättförståeliga 
säkerhetsdatablad, mer provtagning, lagkrav på kemikalieförteckning på ämnesnivå, 
uppföljning av beslut, att verksamheterna är med i branschorganisationer, samarbete med 
tekniska förvaltningen vid föroreningar i spillvattennätet, att även andra utöver 
verksamhetsutövaren på verksamheten inkluderas vid tillsynen samt mer utbildning för de 
som ska få sprutcertifikat för hantering av bekämpningsmedel.  
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Figur 5. Diagram över kommunernas förslag på vad som kan bidra till en förbättring av kemikaliehanteringen. 1. 
Mer och tydligare information till verksamheterna 2. Ökad och mer regelbunden tillsyn av kemikaliehanteringen 
3. Tydligare lagstiftning 4. Mer förelägganden och driva igenom förelägganden 5. Ökad egenkontroll 6. Mer 
påtryckningar och riktlinjer från branschorganisationer 7. Övrigt 
 
I övriga kommentarer kring kemikaliehantering menar fyra kommuner att lagstiftningen 
kring kemikaliehantering är komplex, både för verksamheterna och för myndigheter. Två 
kommuner kommenterade att det är svårt för verksamhetsutövaren att veta vad som är en 
miljövänlig produkt och att farliga beståndsdelar ofta kan bytas ut mot beståndsdelar som 
visar sig vara ungefär lika farliga. Två kommuner kommenterade att det finns för lite tid hos 
tillsynsmyndigheten för att utföra den tillsyn som krävs och två kommuner kommenterade 
att det finns för lite tid hos verksamheterna att lägga på förbättringar av 
kemikaliehanteringen. Kommentarer som en kommun vardera lämnade var att det är viktigt 
ur ett hållbarhetsperspektiv med en bra dialog mellan inspektör och verksamhetsutövare, att 
kunskapen kring konsekvenserna av en dålig kemikaliehantering måste förbättras och att 
ökad kunskap medför bättre lagefterlevnad samt att riskerna med kemikaliehanteringen 
skulle minska om fler företag rensade ut bland kemikalierna. 
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Brister i verksamheters kemikaliehantering 
Samtliga verksamheter som besöktes angav att de saknade rutiner för att byta ut kemikalier 
mot mer miljövänliga alternativ, vilket gjorde det till den vanligaste bristen vid 
verksamhetsbesöken. 49 % av kommunerna svarade i enkäten att avsaknad av rutiner för 
utbyte av kemikalier saknades. Detta är den brist som har högst resultat om man ser på 
resultaten från verksamhetsbesöken och från enkäten sammantaget. Att verksamheter saknar 
rutiner för att byta ut kemikalier mot mer miljövänliga alternativ kan bero på en rad 
anledningar. Om verksamheten använder många kemikalier blir det mycket information att 
sätta sig in i vilket kräver tid som inte alla verksamheter kan avvara. Om de kemikalier som 
används fungerar bra så kanske inte verksamhetsutövaren tänker att de skulle behöva bytas 
ut av andra anledningar. Om det saknas rutin för att läsa säkerhetsdatabladen, vilket var 
fallet vid majoriteten av verksamhetsbesöken, kanske verksamhetsutövaren inte heller är 
medveten om att kemikalierna kan orsaka skada för miljön.  
 
Vid 82 % av verksamheterna som besöktes saknades rutiner för att läsa säkerhetsdatabladen 
och där ta reda på vilka risker som finns med kemikalierna. 45 % av kommunerna valde 
alternativet att det saknas rutiner för riskbedömning, vilket gör det till den fjärde största 
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bristen. Detta är den brist som har näst högst resultat om man ser på resultaten från besök 
och från enkäten sammantaget. För de verksamheter som besöktes där säkerhetsdatablad 
saknades var det inte möjligt att studera dessa, men även verksamheter som hade 
säkerhetsdatablad saknade rutiner för att ta reda på riskerna med kemikalierna, till exempel 
vid inköp. Att det är en av de vanligare bristerna att rutiner för riskbedömning saknas kan 
bero på att verksamhetsutövarna underskattar vilka risker som kan finnas i hanteringen av 
kemikalierna. Det kan också vara så att det saknas tid att lägga på en riskbedömning. Även 
om rutiner för att bedöma riskerna vid kemikaliehanteringen var en av de vanligare bristerna 
betyder det inte att hanteringen utförs på ett ansvarslöst sätt. Vid besöken var frågorna om 
rutiner svåra att reda ut och att få tydliga svar på. Det var svårt att bedöma vad som räknas 
som en rutin eller bara som enstaka åtgärd. Svaren på dessa frågor varierade och var ibland 
otydliga vilket också gjorde det svårt att avgöra om det faktiskt fanns en uttalad rutin eller 
inte. För att förtydliga frågan huruvida verksamheten har rutiner för riskbedömning 
specificerade jag frågan vid besöken genom att fråga om ”det finns rutiner för att studera 
vilka risker som finns med kemikalier på säkerhetsdatabladen”. Det innebär att frågan skiljer 
sig från det alternativ på brister som kommunerna fick där det står ”det saknas rutiner för 
riskbedömning”. Jag väljer ändå att inkludera dessa resultat i en jämförelse då riskerna med 
kemikalien i säkerhetsdatabladen är en del av en riskbedömning. 
 
Säkerhetsdatablad saknades helt eller delvis hos 64 % av verksamheterna som besöktes, 
vilket innebär att den var den tredje vanligaste bristen vid verksamhetsbesöken (se tabell 1). 
Att säkerhetsdatablad saknas var det femte vanligaste alternativet som 33 % av kommunerna 
valt som en av de tre brister som förekommer mest (se tabell 3). Detta gör brist på 
säkerhetsdatablad till en av de vanligare bristerna i den här undersökningen. Hos de 
verksamheter som saknade säkerhetsdatablad har det antingen brustit i leverantörens 
ansvar, enligt REACH (1907/2006/EG) att tillhandahålla nedströmsanvändare med 
säkerhetsdatablad vid leveransen av kemikalier, eller att verksamhetsutövaren inte själv 
begärt säkerhetsdatablad vid inköp. Säkerhetsdatabladen kan också ha försvunnit ur 
verksamheten vid ett senare tillfälle och verksamhetsansvarig har inte bett om nya 
säkerhetsdatablad från leverantören. Ytterligare en möjlighet är att det faktiskt finns 
säkerhetsdatablad på verksamheten utan att verksamhetsutövaren är medveten om det. 
Varför säkerhetsdatabladen saknades hos verksamheterna som besöktes, togs inte upp under 
besöken. I ett examensarbete som bland annat undersökte om säkerhetsdatablad fanns hos 
lantbrukare och restauranger (Sandås 2013) blev resultatet att säkerhetsdatablad inte 
saknades hos någon av de lantbruk som hanterade kemikalier och endast 23 % av 
restaurangerna saknade säkerhetsdatablad. Något som kan påverka skillnaderna i resultaten 
mellan Sandås studie och min egen, kan vara skillnaden i verksamhetstyperna och hur 
många kemikalier som används i respektive verksamhetstyp. I studien om verksamheters 
kemikaliehantering (Sandås 2013) framgår inte hur många kemikalier som varje verksamhet 
använder så det är svårt att göra några långtgående jämförelser. Vid verksamhetsbesöken i 
den enskilda kommunen var det verksamheter med en eller två kemikalier som hade 
säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier. De verksamheter, förutom en, som helt eller 
delvis saknade säkerhetsdatablad hanterade fyra eller fler kemikalier vilket tyder på att 
kemikaliemängden kan påverka att säkerhetsdatablad saknas eller inte. Bedömning av vad 
verksamhetsutövaren själv anser är kemikalier eller inte påverkar troligtvis också om det 
finns säkerhetsdatablad eller inte. Om säkerhetsdatablad saknas för en produkt som 
verksamhetsutövaren inte själv anser är en kemikalie är chansen liten att den bristen 
åtgärdas på eget initiativ. Vid besöken fanns alla de tillgängliga säkerhetsdatabladen på 
svenska. Bland kommunerna var avsaknad av säkerhetsdatablad på svenska en brist som 
endast angavs av 2 % av kommunerna. Man kan genom dessa resultat anta att detta är en av 
de mindre förekommande bristerna. Att det är en av de mindre vanliga bristerna visar att 
tillverkare och distributörer därmed oftast uppfyller kravet i REACH (1907/2006/EG) genom 
att se till att säkerhetsdatablad finns tillgängliga för nedströmsanvändare på svenska. 
 
Ofullständig kemikalieförteckning var den brist som flest kommuner, 52 % valde som en av 
de vanligaste bristerna och 32 % av kommunerna angav att avsaknaden av 
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kemikalieförteckning var en av de största bristerna. Bristen ”ofullständig 
kemikalieförteckning” valdes alltså av fler kommuner än bristen ”kemikalieförteckning 
saknas”. Detta tyder på att det är fler verksamheter som åtminstone har påbörjat arbetet med 
en kemikalieförteckning än verksamheter som saknar en förteckning helt. Resultaten från 
verksamhetsbesöken angående dessa två brister omfattar endast B- och C-verksamheterna då 
dessa ska ha kemikalieförteckning enligt Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll 
(SFS 1998:901).Vid verksamhetsbesöken saknades kemikalieförteckning hos C-
verksamheten, medan B-verksamheten hade en fullständig kemikalieförteckning. Detta leder 
till att resultatet över ofullständig kemikalieförteckning blir 0 %. Då det rör sig om endast två 
verksamheter ger den enskilda verksamheten betydande utslag i resultatet. B-verksamheten 
är den enda kommunala verksamhet i denna kommun som har kemikalietillsyn av 
länsstyrelsen. Att den här verksamheten får tillsyn över sin kemikaliehantering är troligtvis 
en bidragande orsak till att kemikalieförteckning fanns och var fullständig, till skillnad från 
C-verksamheten där kommunen, i nuläget, inte utför tillsyn över kemikaliehanteringen. Att 
C-verksamheten inte får någon tillsyn över kemikaliehanteringen skulle kunna bidra till att 
förklara varför kemikalieförteckning saknas. Ansvaret att upprätta en förteckning ligger dock 
hos verksamhetsutövaren (SFS 1998:901). Att kemikalieförteckning saknades hos nio U-
verksamheter kan inte bedömas som en brist eftersom U-verksamheter inte inkluderas i 
kravet att sammanställa en kemikalieförteckning enligt Förordning om verksamhetsutövares 
egenkontroll (SFS 1998:901). Tillsynsmyndigheten kan välja att ställa kravet på 
kemikalieförteckning hos U-verksamheter med stöd i miljöbalken (1998:808) 26 kap 21 § där 
det står ”Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.” Något krav på kemikalieförteckning har dock inte ställts på de U-verksamheter 
som ingår i examensarbetet och jag väljer därför att inte räkna avsaknad av 
kemikalieförteckning som en brist hos U-verksamheterna. Något som skulle kunna påverka 
om kemikalieförteckningen är ofullständig är vad verksamhetsutövaren själv anser är 
kemikalier och inte. Om verksamheten har många kemikalier kan det vara tidskrävande att 
sammanställa och uppdatera en kemikalieförteckning med information för varje kemikalie 
om årsförbrukning, information om hälso- och miljöskadlighet och klassificering. Samtidigt 
kan en fullständig kemikalieförteckning spara tid då den ger en överblick över verksamhetens 
kemikalier vilket kan underlätta vid riskbedömning av kemikaliehanteringen och byte av 
kemikalier till miljövänligare alternativ. 
 
Att det saknades rutiner vid spill/läckage var en brist som fanns hos 46 % av verksamheterna 
som besöktes och det var 19 % av kommunerna som ansåg att det var en av de vanligaste 
bristerna vid tillsyn av kemikaliehantering, alltså den 7:e vanligaste bristen i enkätsvaren. 
Bland de rutiner som inkluderats i studien är detta den brist på rutiner som förekommit 
minst, både vid besöken och i enkätsvaren. Att fler verksamheter har rutiner för spill/läckage 
än vad de har för riskbedömning och utbyte mot miljövänligare alternativ kan bero på att 
risken för ett spill/läckage av kemikalier kan upplevas som en mycket konkret och rimlig risk. 
Detta kan leda till att verksamheten tar fram rutiner på eget initiativ Om rutiner för spill och 
läckage finns innebär det troligtvis att ett eventuellt spill kan tas omhand på ett effektivt sätt 
och på så sätt störs den dagliga verksamheten så lite som möjligt och utgör en mindre 
olägenhet för de anställda. Det kan också vara så att rutiner för spill/läckage av kemikalier 
kan vara lättare att ta fram än rutiner för riskbedömning och utbyte av kemikalier mot mer 
miljövänliga alternativ. Att det trots allt saknas hos en del verksamheter kan bero på att 
verksamhetsutövaren anser att risken för spill eller läckage är liten eller att följderna av ett 
spill eller läckage bedöms vara små. 
 
36 % av verksamheterna förvarade kemikalier bredvid en golvbrunn och invallning saknades. 
Samma brist angavs av 50 % av kommunerna som en av de mest förekommande. Här skiljer 
sig resultaten av verksamhetsbesöken och enkätresultaten från varandra eftersom den här 
bristen var en av de mindre vanliga bristerna vid verksamhetsbesöken där förvaringen av 
kemikalier oftast inte gjordes nära golvbrunnar eller om så var fallet att kemikalierna oftast 
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var invallade. Samtidigt är förvaring vid golvbrunn utan invallning det alternativ som näst 
flest kommuner angett som en av de tre vanligaste bristerna. De 36 % av verksamheterna 
som besöktes som hade förvaring av kemikalier nära golvbrunn motsvarar 4 verksamheter. 
En av dessa hade en invallning runt kemikalierna, den var dock för liten och skulle byggas om 
under året. De övriga tre verkade vid besöken inte ha reflekterat över att det fanns en 
golvbrunn i rummet eller risken för att kemikalierna skulle rinna ner där vid ett eventuellt 
spill eller läckage. Situationen skulle kunna vara något liknande vid de verksamheter som 
kommunerna syftar på i enkäten. Det kan också vara så att verksamheterna endast har rum 
med golvbrunn och helt enkelt inte tagit sig för att ordna invallningar. Ett annat alternativ är 
att kemikalierna finns utspridda i verksamhetslokalerna och inte placeras på rätt plats efter 
användning. Man kan möjligen dra slutsatsen att verksamheterna som besöktes, på grund av 
en medvetenhet om riskerna, inte förvarar sina kemikalier nära golvbrunnar. Kommunerna 
däremot, bedömer i enkäten bristen som mer vanlig i jämförelse med övriga brister. 
 
Vid 27 % av verksamhetsbesöken fanns det gamla kemikalier som inte längre användes och 
som kunde rensas ut. Resultaten från kommunens enkätsvar var mycket låga då endast 0,6 
%, motsvarande en kommun, hade lämnat detta som alternativ på en av de största bristerna. 
Att endast en av kommunerna angav denna brist som en av de vanligaste beror troligtvis på 
att alternativet inte fanns bland de fasta svarsalternativen, utan måste ges i fritext. Att endast 
27 % av verksamheterna hade kemikalier som kunde rensas ut kan bland annat bero på att 
många av de verksamheter som besöktes inte hade behov av mer än en eller två kemikalier i 
sin verksamhet. Dessa verksamheter fick heller aldrig kemikalier som blev över utan gjorde 
slut på de kemikalier som köptes in. De verksamheter som hade kemikalier som kunde rensas 
ut hade alla fler än fem kemikalier i verksamheten. En större mängd kemikalier kan göra det 
svårare att se vad som faktiskt används och vad som kan rensas ut. Om inte alla kemikalier 
används regelbundet är troligtvis risken ännu större att kemikalier blir stående. 
 
Att behållare med kemikalier inte var märkta med innehåll var en brist som var mindre 
vanlig både vid verksamhetsbesöken och i resultaten från enkäten. Vid 18 % av 
verksamhetsbesöken fanns enstaka behållare som saknade märkning. Det var endast 16 % av 
kommunerna som valde avsaknad märkning som en av de vanligaste bristerna. Att den här 
bristen är en av de mindre vanliga beror troligtvis på att det finns tydliga krav på 
kemikalietillverkare och distributörer hur behållare med kemikalier ska märkas. Hos 
nedströmsanvändare är på så sätt kravet redan uppfyllt när kemikalierna inhandlas. Vid de 
verksamheter där märkning saknas är det troligt att kemikalier har flyttats ur sin 
originalbehållare till en annan behållare. Detta var fallet vid de verksamheter som hade 
omärkta behållare vid verksamhetsbesöken. Även om det var en brist som var mindre vanlig 
är det självklart viktigt att dessa brister åtgärdas. En behållare som inte är märkt med 
innehåll kan förväxlas och användas felaktigt. Om ett spill skulle uppstå är det också viktigt 
att informationen på vad det är som spillts ut finns nära till hands för att kunna hantera 
spillet på rätt sätt. 
 
Fyra kommuner (3 %) valde att på ”annat alternativ” lägga till att verksamheternas 
säkerhetsdatablad var gamla/inte var uppdaterade, vilket gjorde den bristen till en av de mer 
ovanliga i resultaten från enkäten. Det är troligtvis ett alternativ som fler kommuner hade 
valt om jag hade inkluderat det alternativet bland alternativen med kryssruta. Om 
säkerhetsdatabladen var aktuella eller inte var inte en fråga som behandlades under 
verksamhetsbesöken. 
 
161 av 247 kommuner (65 %) svarade på enkäten. Fem kommuner meddelade via mejl att de 
saknade tid för att svara på enkäten. Detta var troligtvis fallet med fler av de kommuner som 
inte svarade på enkäten. En annan möjlig anledning till att vissa kommuner inte deltog i 
enkäten kan vara att kommuner som inte utövar någon tillsyn över kemikaliehantering valt 
att inte delta i enkätundersökningen av just den anledningen. Om så är fallet representerar 
inte svarsprocenten den korrekta statistiken i Sverige över hur många kommuner som utövar 
och inte utövar tillsyn av kemikaliehantering.  
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5.2 Förslag på lösningar för en bättre kemikaliehantering 
Ett av de grundläggande problemen med en bristande kemikaliehantering tycks vara att 
lagstiftningen som reglerar kemikaliehantering är komplicerad. I övriga kommentarer från 
fyra kommuner ansåg de att lagstiftningen är svår för verksamheterna att fördjupa sig i, 
särskilt för mindre verksamheter som inte har nog med personal och tid att avvara. 64 % av 
kommunerna angav att mer information kan förbättra kemikaliehanteringen och mer 
specifikt ansåg 14 % att mer information till verksamheterna om vilka krav lagstiftningen 
ställer på dem kan förbättra hanteringen. En av dessa kommuner nämner specifikt att 
REACH är komplicerad. Ytterligare 5 % av kommunerna ansåg att en tydligare lagstiftning 
skulle kunna leda till en förbättrad kemikaliehantering. Även enligt Schenk och Antonsson 
(2015) framgår att REACH upplevs som komplicerad. Studien, som undersöker hur 
införandet av REACH har påverkat hälso- och miljöarbetet hos nedströmsanvändare i 
Sverige, visar bland annat att det bland små och medelstora verksamheter finns bristande 
medvetenhet och förståelse för lagstiftningen. Även i Kemikalieinspektionens rapport 
(2015a) påpekas att REACH är en komplex lagstiftning. Rapporten tar också upp att 
myndigheternas stöd till verksamheterna är en viktig del för att förbättra tillämpningen av 
REACH. Även vid verksamhetsbesöken uttryckte några av verksamhetsutövarna att det är 
många krav att hålla reda på. Att ta reda på vilka krav som finns på en verksamhet är ett 
ansvar som ligger hos verksamhetsutövaren (SFS 1998:808). Många verksamheter kan dock 
behöva vägledning från tillsynsmyndigheten, utöver den information som finns i lagtexter.  
 
De 64 % som ansåg att mer information kan hjälpa verksamheterna mot en bättre 
kemikaliehantering gav olika förslag på var denna information skulle komma ifrån. Utöver 
information från tillsynsmyndigheten gavs även utbildningar och kurser för 
verksamhetsutövarna som förslag. Även vid många av de verksamheter som besöktes skulle 
sannolikt utbildning och fortbildning bidra till en förbättring av kemikaliehanteringen. Via 
utbildning skulle verksamhetsutövarna kunna få en tydligare bild av verksamhetens 
påverkan på miljön samt större förståelse för vikten av en fungerande kemikaliehantering. 
Utbildningen kan också gälla förvaring, utfasning av ämnen eller andra aspekter som är 
specifika för den enskilda verksamhetstypen. 
 
94 % av de 148 kommuner som svarade att de utövar tillsyn över U-verksamheter anger att 
de hos U-verksamheter oftast utövar tillsyn där kemikaliehantering ingår vart tredje år, eller 
mer sällan än vart tredje år. Samtidigt anger 13 % av de 155 kommunerna att U-verksamheter 
utmärker sig med många brister. Även fordonstvättar och verkstäder som nämns mer 
specifikt är i vissa fall i den storleken att de klassas som U-verksamheter. Ett av de förslag 
som lämnades av 34 % av kommunerna var att en ökad och mer regelbunden tillsyn skulle 
kunna leda till förbättringar av verksamheternas kemikaliehantering. Kanske skulle en ökad 
tillsyn ge mest resultat på en förbättrad kemikaliehantering hos U-verksamheterna. I den 
besökta kommunen skulle sannolikt upprättandet av en regelbunden tillsyn av 
kemikaliehantering leda till att bristerna minskar hos verksamheterna. 
 
Samtidigt som en ökad tillsyn och ökad information skulle kunna förbättra 
kemikaliehanteringen så verkar det hos vissa kommuner finnas en brist på resurser. Detta 
framgick då fem kommuner mejlade och meddelade att de saknade tid för att svara på 
enkäten, fem kommuner gav resursbrist som orsak till att de låg efter med tillsynen och en 
kommun gav resursbrist som orsak till att de inte hade någon tillsyn över 
kemikaliehantering. Två kommuner lämnade även kommentarer om att de i sin kommun har 
brist på resurser hos miljöinspektörerna. Det framgår dock inte i enkäten hur stor 
resursbristen är på övriga kommuner, men för de kommuner som har brist på resurser blir 
det troligtvis svårt att öka tillsynsfrekvensen och att lägga mer tid på att informera 
verksamheterna om kemikaliehantering. Två kommuner lämnade kommentarer om 
resursbrist hos verksamhetsutövarna, så även ute hos vissa verksamheter kan det bli svårt att 
lägga extra tid på att förbättra kemikaliehanteringen. 
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Av 155 kommuner svarade endast 1 % av kommunerna att de har separat tillsyn över 
kemikaliehantering och 18 % av kommunerna svarade att det varierade. 81 % av 
kommunerna svarade att de utövar tillsyn av kemikaliehantering tillsammans med andra 
tillsynsområden. Tillsyn över kemikaliehanteringen som görs separat från andra 
tillsynsområden skulle kunna leda till en bättre kemikaliehantering hos verksamheterna. 
Informationen vid besöken blir mer specifik och kanske lättare att ta till sig för 
verksamhetsutövaren än om många områden ska hanteras under samma besök. Det är dock 
förståeligt att flera tillsynsområden kombineras vid tillsynen, då det är mer effektivt än att 
åka ut separat för olika tillsynsområden. Om tillsynen till viss del delades upp efter 
tillsynsområde skulle det möjligen kunna leda till kortare besök som utfördes mer frekvent. 
Verksamheterna blir då oftare påminda om att det finns krav som de förväntas uppfylla. Men 
som sagt kan det bli tidskrävande för tillsynsmyndigheten och i vissa fall även för 
verksamhetsutövarna med många tillsynsbesök. 
 
Även om många verksamheter som besöktes saknade uttalade rutiner kring 
kemikaliehanteringen så fick jag uppfattningen av att många ändå var kunniga inom sin 
verksamhet och den praktiska hanteringen av kemikalierna inom verksamheten. En tydligare 
egenkontroll med uttalade rutiner behövs dock hos flertalet verksamheter för att uppfylla 
kravet i Miljöbalken (SFS 1998:808). Dessutom ska vissa rutiner finnas skriftligt hos de två 
verksamheter som är klassade som B- och C- verksamhet för att uppfylla kraven i Förordning 
om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). 4 % av kommunerna lämnade svaret 
att en ökad egenkontroll kan leda till en förbättrad kemikaliehantering. Att rutiner tas fram 
innan något inträffar ger bättre förutsättningar för att undvika att en olägenhet uppstår och 
för att kunna hantera en olägenhet på rätt sätt. 
 
I tio av de elva verksamheterna som besöktes var det antingen en eller maximalt två personer 
som ansvarade för inköpen av kemikalierna. Att få personer har ansvaret över inköpen tror 
jag ger en bra förutsättning att hålla reda på vilka kemikalier som finns i verksamheten, vilka 
kemikalier som kan rensas ut samt se till att säkerhetsdatablad finns för alla kemikalier. Det 
bör även underlätta för att lägga upp rutiner för byte av kemikalier mot mer miljövänliga 
alternativ. Om färre har ansvar över inköp blir det tydligare vem som har ansvaret över ett 
kemikaliebyte, och det blir mer effektivt om bara en person behöver sätta sig in i 
informationen. Att inköpen av kemikalier ligger hos en eller max två personer gör troligtvis 
också att det är mindre risk att onödiga kemikalier köps in, så att det inte till exempel finns 
flera kemikalier för samma användningsområde. Den verksamhet som besöktes där alla i 
personalen kunde göra inköp av kemikalier var också en av de verksamheter som hade 
kemikalier som behövde rensas ut. En utrensning bland kemikalierna skulle underlätta i det 
administrativa arbetet kring kemikaliehanteringen eftersom det skulle krävas färre 
säkerhetsdatablad. Om en kemikalieförteckning ska sammanställas blir det ett enklare arbete 
om det finns färre kemikalier. Även den praktiska kemikaliehanteringen kan förbättras om 
onödiga kemikalier rensas ut eftersom risken för felmärkta och kanske läckande behållare 
minskar, vilket också påpekades av en kommun som menade att riskerna med 
kemikaliehanteringen hade minskat om fler företag rensade ut bland kemikalierna. Bland de 
verksamheter som hade kemikalier som kunde rensas ut var det två verksamheter som 
förvarade sina kemikalier i flera olika rum och byggnader. Detta försvårar en överblick över 
vilka kemikalier som finns i verksamheten och vilka kemikalier som inte längre används. 
 
För verksamheter som hanterar många olika sorters kemikalier kan det vara till hjälp att 
använda en tjänst för dokumentationen kring kemikaliehanteringen. Verksamheten kan 
bland annat få tillgång till databaser med säkerhetsdatablad över de kemikalier som 
verksamheten använder, säkerhetsdatabladen uppdateras automatiskt och verksamheten kan 
få hjälp med att se om kemikalier kan bytas ut mot mer miljövänliga alternativ. 
 
Vid en mer omfattande studie som inkluderar besök vid fler verksamheter av samma typ kan 
också en jämförelse mellan verksamhetstyperna göras för att se om någon av dem utmärker 
sig med särskilt många brister. Vid en studie som även omfattar hur ofta brister uppkommer 
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kan det vara intressant att studera likheter och skillnader mellan mindre och större 
kommuner.   
 
 

6 Slutsats 
 
När det gäller bristerna i kemikaliehanteringen föreligger betydande likheter och skillnader 
mellan resultaten från verksamhetsbesöken respektive kommunernas enkätsvar. De brister 
som vid verksamhetsbesöken var de fem vanligaste (se tabell 1) placerar sig i enkätsvaren i 
samma ordning, men som nummer 3-7 (se tabell 3). Av dessa fem, utgör de tre första de 
vanligaste bristerna om man ser till totalen. Dessa brister är i turordning: Rutiner för byte av 
kemikalier mot mer miljövänligt alternativ saknas, rutiner för riskbedömning saknas och 
säkerhetsdatablad saknas. På dessa punkter är samstämmigheten mellan besök och enkät 
betydande. De två brister som enligt enkätsvaren anges som de vanligaste avviker påtagligt 
vid en jämförelse med verksamhetsbesöken, där dessa utgör två av de mindre vanliga 
bristerna. Dessa brister är i turordning: Kemikalieförteckning är ofullständig och kemikalier 
förvaras vid golvbrunn och invallning saknas. Att verksamhetsbesöken på dessa två punkter 
skiljer sig från enkätsvaren kan ha följande orsaker. När det gäller den första bristen beror 
skillnaden troligtvis på att de två verksamheterna har olika tillsynsmyndigheter och att det 
låga antalet verksamheter ger betydande utslag i resultatet. Vad gäller den andra bristen kan 
skillnaden bero på en medvetenhet hos de besökta verksamheterna om riskerna med 
förvaring av kemikalier nära golvbrunn. 
 
När det gäller kommunernas förslag på vad som kan bidra till en förbättring av 
kemikaliehanteringen utmärker sig två förslag genom en stor majoritet av svaren. Dessa 
förslag är i turordning: Mer och tydligare information till verksamheterna (64 %) och en ökad 
och mer regelbunden tillsyn av kemikaliehanteringen (34 %). Det första förbättringsförslaget 
skulle kunna realiseras genom förbättrad information från tillsynsmyndigheten, bland annat 
genom information om lagstiftningen kring kemikaliehantering vilken anses vara 
komplicerad, samt genom utbildningar och kurser. Vid många av de verksamheter som 
besöktes skulle sannolikt ökad information och utbildning bidra till en förbättring av 
kemikaliehanteringen. I anslutning till det andra förbättringsförslaget skulle en ökad tillsyn 
kunna bidra till en förbättring i kemikaliehanteringen, i vissa kommuner särskilt hos U-
verksamheter. I den besökta kommunen skulle troligtvis upprättandet av en regelbunden 
tillsyn av kemikaliehantering leda till att bristerna minskar hos verksamheterna. Ökad tillsyn 
är dock beroende av tillgången på resurser i kommunerna. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

1. Vilka kemikalier finns inom verksamheten? 
2. Hur är ansvaret över inköp av kemikalier fördelat? 
3. Finns kemikalieförteckning? 
4. Är kemikalieförteckningen aktuell?  
5. Finns säkerhetsdatablad? 
6. Är säkerhetsdatabladen på svenska? 
7. Finns rutin för att kontrollera vilka risker som kemikalierna medför och som angivits 

i säkerhetsdatabladet?  
8. Finns rutiner om ett spill/läckage skulle uppstå?  
9. Har ni rutiner för att byta ut kemikalier mot mer miljövänliga alternativ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Enkätfrågor 
 

1. Utövar ni någon tillsyn när det gäller kemikaliehantering? 
Ja Nej 

2. Om Ja, hur ofta får en verksamhet tillsynsbesök där kemikaliehanteringen granskas? 
(Välj det vanligast förekommande intervallet) 
B-verksamheter: Varje år Vartannat år Vart tredje år Mer sällan 
C-verksamheter: Varje år Vartannat år Vart tredje år Mer sällan 
U-verksamheter Varje år Vartannat år Vart tredje år Mer sällan 
(Möjlighet till kommentar på frågan) 

3. Sker tillsynen av kemikaliehantering separat, eller äger den rum i samband med 
inspektion av andra tillsynsområden? (Välj det vanligast förekommande alternativet) 
Ja Nej    Det varierar 

4. Vilka är de vanligaste bristerna inom kemikaliehanteringen inom de verksamheter ni 
har tillsyn hos? (Välj max 3 alternativ) 
Kemikalierna förvaras i rum med golvbrunn och invallning saknas 
Säkerhetsdatablad saknas 
Säkerhetsdatablad är inte skrivna på svenska 
Kemikalierna förvaras i olämplig förpackning/behållare 
Förpackning/behållare är inte märkt med innehåll 
Kemikalieförteckning saknas 
Kemikalieförteckning är ofullständig 
Det saknas rutiner för riskbedömning 
Det saknas rutiner för åtgärder vid spill och läckage av kemikalier 
Det saknas rutiner för utbyte av kemikalier mot mer miljövänliga alternativ 
Annat 

5. Finns det någon typ av verksamhet som utmärker sig genom att det förekommer 
många brister inom kemikaliehanteringen? 
Ja Nej 

6. Om Ja, vilken typ av verksamhet handlar det om? 
7. Vilka åtgärder tror du kan bidra till en förbättring av kemikaliehanteringen inom 

verksamheterna? 
8. Har du någon avslutande kommentar om enkäten eller om kemikaliehantering i 

övrigt? 
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