
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REACH REACH REACH REACH     
–––– effekter för europeisk industri och miljön effekter för europeisk industri och miljön effekter för europeisk industri och miljön effekter för europeisk industri och miljön    

 

 

 

Angelica Karlsson 
 

Industriell miljöteknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköping 
 

2007-09-21 
 
 

Examensarbete 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

LIU-IEI-TEK-G--07/0021--SE  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
REACH är EU:s nya kemikalielag och har kommit till för att mer information ska tas fram om 
kemikaliers egenskaper och effekter, för att främja säker kemikalieanvändning. Målet med 
denna rapport har varit att se vilka möjliga effekter REACH kan ge för europeisk industri och 
miljön och framför allt att se på de fördelar, som lagen faktiskt kan medföra inom dessa 
områden. Mycket kritik har lagts fram om att REACH kommer att innebära stora kostnader 
för industrin och få har sett det positiva i den nya kemikalielagen. 
 
I samband med detta examensarbete har företag, vilka hanterar kemikalier och kommer att 
beröras av REACH, kontaktats för att se vilka troliga effekter REACH kommer att ge för 
dem. Förutom material från företagsintervjuer har också rapporter använts, vilka beskriver 
generella effekter för europeisk industri och miljö med REACH. De slutsatser som dragits är 
att: 
 

- Den viktigaste fördelen med REACH är att en tillförlitlig källa byggs upp med utökad 
information om de kemikalier som idag används på den europeiska marknaden. 

 
- Företag ser en stor fördel i det faktum att REACH kommer leda till att ett enhetligt 

klassificerings- och märkningssystem införs inom EU, vilket kommer att underlätta 
riskbedömningar av kemikalier. 

 
- Det blir en större medvetenhet inom industrin hur farliga en del kemikalier faktiskt är, 

vilket förmodligen kommer att leda till att man blir försiktigare med sin 
kemikalieanvändning.  

 
- Kravet om godkännande för användning av särskilt farliga kemikalier kommer 

sannolikt att vara pådrivande för att industrin ska välja kemikalier som har mindre 
skadliga egenskaper.  

 
Just nu är många företag oroade över hur REACH ska fungera i praktiken och i vilken 
utsträckning de kommer att beröras. Från företagens sida hade det varit bättre om den 
europeiska kemikaliemyndigheten påbörjat sitt arbete redan innan REACH trädde i kraft, så 
att de hade haft tydliga tillämpningsföreskrifter redan i samband med att den nya 
kemikalielagen trädde i kraft. 
 



  



  

Abstract 
REACH is a new EU legislation which purpose is to promote safe handling of chemicals. The 
intention with this report was to investigate the possible effects that REACH might have for 
European industry and the environment, and especially to look for benefits within these areas. 
The main reason why this was interesting was that a lot of critique had surfaced which said 
that REACH would mean problems for the industry. I wanted to see if REACH could be 
something positive for both the European industry and the environment. After presenting 
general facts on REACH and possible effects for European industry and environment, a 
chapter including interviews with corporate representatives follows. In this study companies 
connected to the chemicals industry were contacted since they will be affected by the new 
legislation. The conclusions are as follows: 
 

- The most important advantage with REACH is that a reliable source is made available 
for the chemicals industry, with extended information on chemicals that are currently 
used in a wide range throughout the European market. 

 
- Companies connected to the chemicals industry see a huge advantage in the fact that 

REACH will contribute to a standardized classification and labelling inventory that 
will apply in the European Union. 

 
- There will be a greater awareness within industry on how dangerous some chemicals 

actually are that nowadays are commonly used. This will probably lead to that the 
industry becomes more cautious with its chemical use. 

 
- The demand for approval of use of certain chemicals, with properties of very high 

concern, will probably act as a driving force to encourage industry to choose 
chemicals with less harmful effects.        

 
At the moment, a lot of companies are concerned about how REACH will be implemented 
when the registration process actually begins and to what extent they will be affected. 
Affected companies believe that it would have been better if the European Chemicals Agency 
had started its administrative work before REACH entered into force, so that they could have 
established guidance documents at an early stage before the new law was already in force.     
 
    
    



  



  

Förord 
Den här rapporten handlar om REACH – EU:s nya kemikalielag, samt bakgrundsinformation 
om toxikologi och ekologi i allmänhet. Den som vill fördjupa sig inom dessa ämnen kan 
använda sig av förteckningen över referenser. I bilaga 1 finns en förklarande ordlista över 
facktermer och förkortningar som används i denna rapport.   
 
Jag vill tacka de som har bidragit med synpunkter under examensarbetets gång vad gäller 
rapportens innehåll, val av avgränsning samt intervjuobjekt. Ett särskilt tack vill jag ge till de 
företag som medverkat i denna studie och bidragit med sina åsikter om REACH. Jag vill 
speciellt tacka min handledare och examinator vid Linköpings universitet, universitetslektor 
Olof Hjelm vid avdelningen för Industriell miljöteknik, och min handledare på Antivenena 
AB, filosofie doktor Sten Öhman.      
 
Angelica Karlsson 
2007-09-21 
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1 Inledning 
De senaste årtiondena har den snabba teknikutvecklingen lett till att allt fler kemikalier 
tillverkas och sprids över hela världen i allt större mängder – hittills har ca 31 miljoner 
organiska och oorganiska substanser registrerats enligt CAS (Chemical Abstracts Service).1 
Denna utveckling har haft positiva effekter för vårt samhälle, men antalet och mängden av 
farliga kemikalier i miljön ökar snabbt.2 Samtidigt har vissa typer av allergier och cancer i dag 
blivit allt vanligare3 och kemikalieanvändningen, främst av CMR-ämnen 
(cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande), kan till viss del förklara denna 
trend. Denna grupp av kemikalier kan ge så allvarliga effekter att människor inte ska utsättas 
för dem.4 Uppkomst av allergi och cancer har många orsaker, varav en del visats höra 
samman med kemikalier som människan producerat, enligt ett uttalande av kommittén av 
europeiska läkare.   

 

It has now been scientifically demonstrated that there is indeed a link between 

chemical products and the appearance of diseases, such as cancers, infertility, 

degenerative diseases of the central nervous system and allergies. (Standing 

Committee of European Doctors (CPME), 3
rd

 September 2005) 
 

Ämnen vars egenskaper kan skada levande organismer benämns som toxiska. I tillräckligt 
höga halter har praktiskt taget alla ämnen toxisk verkan: ”Dosis sola facit venenum” – endast 
mängden gör giftet, vilket blev känt redan på 1500-talet genom den schweiziske läkaren 
Paracelsus. Detta betyder att det är kvantiteten och inte enbart kvaliteten som avgör om ett 
ämne är giftigt för människa och miljö.5 
 
Alla ämnen kan vara giftiga i tillräckligt höga halter, men persistens möjliggör varaktig effekt 
och stor spridning. Ett ämne betraktas som persistent om det i hög grad står emot nedbrytning 
i miljön. De mest problematiska miljögifterna återfinns därmed bland föroreningar som är 
relativt stabila och långlivade vilket innebär att de kan uppehålla sig länge i en organism och 
dess omgivning, d.v.s. långvarig exponering med kroniska effekter kan uppstå. Persistensen 
ger att skaderisken dröjs kvar under lång tid; även om man lyckas förhindra utsläpp av en 
stabil förorening kan de kvantiteter som redan finns i naturmiljön finnas kvar under många år. 
Flera klorhaltiga bekämpningsmedel som redan på 1960-talet visade sig ha negativa 
miljöeffekter är därför än idag aktuella som miljögifter. Användningen av dessa har sedan 
länge minskat kraftigt eller helt upphört i västvärlden, men fortfarande återfinns de i levande 
organismer.6 Stabila ämnen hinner dessutom transporteras långa avstånd med vind eller vatten 
utan att brytas ner, vilket innebär att deras effekter blir globala oavsett varifrån ämnena 
ursprungligen släpptes ut. Föroreningar som förångas på varma breddgrader transporteras förr 
eller senare till de kalla polarområdena, där de återförs till jordytan, vilket betyder att halterna 

                                                 
1 Chemical Abstract Service (2007). Registry Number and Substance Counts, <www.cas.org/cgi-
bin/cas/regreport.pl> (2007-04-19)  
2 Med begreppet miljö innefattas både den yttre och den inre miljön i detta arbete. Den yttre miljön innebär 
naturen runt omkring oss som vatten, mark och luft medan den inre miljön står för framför allt arbetsmiljö men 
också boendemiljö. 
3 Leif Thuresson (2007). Miljöanpassning av produkter, Industriell miljöteknik/Linköpings universitet, s. 21 
4 Kemikalieinspektionen (2006-03-23)b. Varför är CMR-ämnen (kategori 1 och 2) utfasningsämnen?, 
<http://www.kemi.se/templates/PRIOpage____4050.aspx> (2007-04-09) 
5 Antivenena (2004). Dosis sola facit venenum, <http://www.antivenena.com/old/explasw.htm> (2007-04-11) 
6 Claes Bernes (1998). Organiska miljögifter etc. Naturvårdsverkets förlag, s. 23 - 24 
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av flyktiga miljögifter tenderar att bli högre i Arktis och Antarktis än på andra platser på 
jorden.7  
 
För att göra något åt problemet med den stora mängd av farliga kemikalier som sprids utan att 
industrin har tillräcklig kunskap om deras egenskaper, trädde en gemensam kemikalielag 
inom EU - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - i 
kraft den 1 juni 2007. Tanken är att REACH ska främja säker hantering av kemikalier och 
sätta fokus på fördjupad kunskap om kemikaliers egenskaper och effekter. Lagstiftningen 
innebär att alla kemikalier som används inom EU måste registreras, utvärderas och godkännas 
vilket leder till att användningen av kemikalier kommer att begränsas. REACH ersätter 40 
olika nuvarande lagstiftningar inom kemikalieområdet och får till följd att både nya och redan 
existerande kemikalier ska registreras, bedömas och godkännas på lika villkor, vilket inte är 
fallet i nuläget.8 Ansvaret för att ta fram kunskap om kemikaliers egenskaper läggs på 
industrin och informationen ska sedan spridas i ett gemensamt EU-register. För att 
administrera genomförandet av REACH kommer en ny självständig europeisk 
kemikaliemyndighet att inrättas i Helsingfors - ECHA (The European Chemicals Agency).9 

1.1 Syfte 
Det finns delade meningar om vad REACH kommer att innebära. Stor tonvikt har lagts från 
olika grupper vid att motivera REACH ur miljösynpunkt eller att framföra kritik om att 
REACH kommer att ge problem för kemikaliehanterande företag. Syftet med denna rapport 
har varit att analysera dessa problem, men också att undersöka om det finns fördelar för både 
europeisk industri och miljö med ikraftträdandet av REACH. 
 
Det huvudsakliga målet med detta examensarbete har alltså varit att titta på de effekter som 
REACH kan komma att medföra för europeisk industri och miljön och se om det finns 
fördelar med REACH för europeisk industri, ur hälso- och miljösynpunkt samt ekonomiskt. 
Eftersom den nya kemikalielagen inte enbart medför fördelar inom ovanstående områden 
innefattar denna rapport även eventuella nackdelar och problem, som REACH kan medföra.  
 
För att besvara huvudsyftet har följande frågeställningar använts: 

- Hur mycket kunskap har man idag kring kemikaliers egenskaper och effekter för hälsa 
och miljö? 

- Vilka förändringar kommer REACH att medföra jämfört med tidigare 
kemikalielagstiftningar? Vilka anpassningar behöver kemikaliehanterande företag 
göra för att uppfylla kraven i REACH? 

- Vad anser miljöorganisationer och europeiskt näringsliv om REACH? Är de positivt 
eller negativt inställda till den nya lagen? 

- Vilka möjliga fördelar finns för europeisk industri, hälsa och miljö med REACH? Är 
det troligt att dessa kommer att bli verklighet? 

- Vilka negativa effekter kan REACH komma att ge? Kan dessa undvikas på något sätt? 

                                                 
7 Claes Bernes (1998), s. 23, 45 
8 Regeringskansliet (2006). EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/6043>,(2007-01-04) 
9 European Commission (2006). REACH in brief, Enterprise & Industry Directorate General and Environment 
Directorate General, European Commission, p. 6  
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1.2 Avgränsning 
Detta examensarbete har främst avgränsats till de effekter som generellt finns för europeisk 
industri och miljö med REACH. Det mest intressanta att undersöka har varit de fördelar som 
REACH skulle kunna ge inom ovanstående område, men även nackdelar som lagstiftningen 
kan medföra för europeisk industri och miljö redovisas, dock inte lika ingående som dess 
fördelar. I min litteraturstudie har jag tittat på effekter för europeisk industri och för att se om 
dessa stämmer överens med kemikalieföretags åsikter kring REACH har svenska företag 
kontaktats. Dessa företag ingår i de flesta fall i större koncerner som är baserade på den 
europeiska marknaden. Även om svenska företag ingår i min studie har dessa självklart även 
affärsmässiga intressen på ett europeiskt plan.   
 
REACH medför att riskbedömning av kemikalier kommer att krävas i allt större grad inom 
många olika branscher och denna studie har avgränsats till företag vars verksamheter 
innefattar kemikaliehantering. De företag som kontaktats i samband med detta arbete berörs 
av REACH i varierad utsträckning, från tillverkare och importörer till nedströmsanvändare, 
och är alla lokaliserade i Östergötland. Ansvaret för att riskbedöma kemikalier kommer 
primärt att läggas på producenter/EU-importörer, men konsultföretag specialiserade på 
utvärdering kan tjäna på den nya kemikalielagen samtidigt som industrin kan ägna sig åt sin 
egentliga verksamhet. 

1.3 Metod och källor 
För att besvara examensarbetets syfte har metoder som litteraturstudie och företagsintervjuer 
använts och som avslutning har en analys utförts, som jämför mina intervjuresultat med 
resultaten från litteraturstudierna. Utifrån min analys har sedan slutsatser dragits. Detta 
examensarbete är strukturerad som en formell rapport enligt anvisningar från Lathund för 

rapportskrivning (Merkel m.fl. 2004). Förordningen som behandlar REACH, utgiven av 
europaparlamentet och det europeiska rådet den 18 december 2006, ligger till grund för detta 
examensarbete.  
 
Det första jag gjorde när mitt arbete påbörjades var att läsa in bakgrundsteorin kring REACH, 
problemet med okunskap om kemikalier samt kända exempel på giftiga kemikalier som gett 
allvarliga konsekvenser för hälsa och miljö. Jag började med att översiktligt läsa igenom 
lagtexten om REACH, vilken inte är helt enkel för folk i allmänhet att förstå eftersom denna 
är på 849 sidor och innehåller ett juridiskt fackspråk som inte alla behärskar. Jag letade istället 
efter andra mer ”lättlästa” dokument utgivna av t.ex. Kemikalieinspektionen och den 
Europeiska kommissionen, som sammanfattade vad REACH egentligen innebär. Ett 
dokument som hjälpte mig väldigt mycket att förstå REACH var Reach in brief (2006), 
skriven av den Europeiska kommissionen. Den rapporten beskrev på ett tydligt sätt varför 
REACH behövs, hur REACH är tänkt att fungera, hur REACH ska införas samt kortfattad 
information om fördelar och kostnader som lagen förmodligen kommer att medföra. 
 
Därefter undersökte jag varför REACH behövs och hur tillförlitlig dagens 
kemikalieanvändning egentligen är. Jag läste om allvarliga miljögifter som PCB och DDT, 
som efter flera decenniers användning visade sig ge skador på djurliv och befarade skador hos 
människor. Jag sökte fördjupad information om vad som kännetecknar miljögifter och varför 
industritillverkade kemikalier ofta har mycket större giftverkan än naturligt förekommande 
substanser. De källor jag framför allt använde mig av för att hitta denna bakgrundsinformation 
var Organiska miljögifter (1998) av Claes Bernes, Naturvårdsverket; The Handbook of 

Environmental Chemistry: Bioaccumulation (2000) av Bernd Beek, Springer samt 
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Toxicological Chemistry: A Guide to Toxic Substances in Chemistry (1989) av Stanley E. 
Manahan.  
 
Nästa steg var att genom litteraturstudie, undersöka vilka åsikter som europeiskt näringsliv 
och olika miljöorganisationer hade kring REACH och dess effekter. Eftersom dessa var 
väldigt subjektivt vinklade och mestadels negativa tittade jag även på rapporter som 
sammanställts på uppdrag av EU, för att få en tydligare bild av vilka möjliga fördelar som 
REACH faktiskt kan komma att innebära. Jag förutsätter att EU, som instiftat den nya lagen, 
har sammanställt tillförlitliga och objektiva rapporter som redovisar de effekter som lagen 
faktiskt kan ge för industri och miljö. En rapport, Analysis of Studies Discussing Benefits of 

REACH (2007)10 utgiven av Ökopol - the German Institute for Environmental Strategies, på 
uppdrag av EU diskuterade olika analyser som gjorts de senaste åren kring vilka de egentliga 
fördelarna är med REACH. Denna studie gav en klar bild om att alla utgivna rapporter som 
finns att tillgå kring möjliga fördelar med REACH, inte är att helt lita på eftersom studiernas 
metodval ofta inte varit tillförlitliga och att man därmed fått mycket osäkra resultat.  
  
När jag fått en tydlig uppfattning om REACH, dess effekter och kemikaliers giftighet 
avslutade jag med att utföra en egen intervjustudie för att få fördjupad kunskap och knyta an 
resultaten från mina litteraturstudier till verkligheten. Jag valde att se på hur 
kemikaliehanterande företag påverkas av REACH, genom att utföra intervjuer med mestadels 
miljöansvariga på de berörda företagen. I min intervjustudie ingick fem företag som alla 
berördes av REACH fast på olika nivå; från tillverkare/importör till nedströmsanvändare. 
Företagen valdes under förutsättning att de var lokaliserade i närregionen, d.v.s. Östergötland, 
och bedrev en verksamhet som innefattade kemikaliehantering. De företag som ingått i denna 
studie finns listade i referenslistan under personlig kommunikation. Intervjuerna genomfördes 
på så sätt att en intervjuguide användes, med ett antal standardfrågor som utgångspunkt, vilka 
finns listade under bilaga 2. Dessa frågor följdes inte slaviskt utan en diskussion fördes kring 
dessa. Intervjuerna spelades in med diktafon och därefter gjordes en ordagrann transkribering 
av intervjumaterialet. Till sist skrevs referat utifrån varje intervju vilka finns att läsa under 
kap. 5. Vid intervjuerna diskuterades hur insatta de aktuella företagen var i den nya lagen, hur 
de skulle påverkas och vilka anpassningar de skulle vara tvungna att göra, samt generella 
fördelar och nackdelar som de såg som troliga för europeisk industri och miljön. Slutligen 
diskuterades förändringar som företagen hade velat se med införandet av REACH, så att det 
hade varit enklare för dem att leva upp till de nya kraven. 

                                                 
10 Rapport utgiven feb 2007, finns att ladda ned på 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/background/impact_assessment_intro.htm  



 

 5  

2 Problemet med giftiga kemikalier 
Det som kännetecknar miljögifter är inte bara toxicitet och persistens utan också förmåga att 
bioackumuleras.11 Bioackumulering definieras som organismers upptag av kemiska substanser 
från omgivningen (bottensediment, mark, vatten, luft) med gälar, skinn etc. eller genom intag 
av föda och får till följd att organismen i fråga får ett högre kemikalieinnehåll än den 
omgivande miljön.12 Bioackumulering är en grundläggande strategi i evolutionära processer 
som kan fungera som en drivkraft mot selektiva fördelar bland konkurrerande arter, t.ex. i 
situationer då resurser finns i begränsad mängd. Medan vissa arter har utvecklat selektiva 
mekanismer för hälsosamt upptag av naturligt förekommande ämnen, finns oftast inte 
strategier som undviker upptag av oönskade ämnen, vilka kan ge skadliga effekter. Detta 
gäller särskilt för xenobiotika

13, ämnen som är helt syntetiska och som inte påträffas naturligt. 
Xenobiotiska ämnen bryts inte ner av naturliga enzymer, men kan dock stimulera eller 
förhindra funktionen hos vissa typer av enzymer.14 
  
Levande organismer har alltid varit omgivna av skadliga ämnen och evolutionärt har flera 
arter utvecklat metoder för att kemiskt omvandla (metabolisera) främmande ämnen. Vissa av 
dessa metoder och ämnen är resultatet av en ”strid” mellan växter och djur som pågått under 
flera hundra miljoner år.15 De viktigaste avgiftningsenzymerna ingår i en stor grupp som 
kallas cytokrom P450. Många avgiftningsenzymer bildas i levern, vars uppgifter är att bryta 
ner både främmande ämnen och substanser som kroppen själv bildat. Normalt finns dessa 
enzymer i låg halt, men de kan induceras av främmande substanser.16 Risken finns att ett 
P450-enzym, som induceras av ett främmande ämne, inte bara omvandlar det okända ämnet 
utan också substanser som finns naturligt i organismen och är väsentliga för dess funktion. 
Den risken är särskilt stor i avseende på främmande ämnen som producerats av människan.17 
 
Långlivade, giftiga kemiska ämnen som ansamlas i levande organismer betecknas PBT 
(persistent, bioaccumulative, toxic substances) och vPvB (very persistent and very 
bioaccumulative substances).18 Detta är ”värstingämnen” som kan lagras eller bindas i 
levande vävnader och för organiska ämnen är det fettlösligheten som avgör hur mycket de kan 
bioackumuleras.19 Halogenering av organiska ämnen minskar deras vattenlöslighet och ger 
normalt ökad fettlöslighet. Fettlösligheten får till följd att ämnenas koncentration ökar i 
levande organismers fettvävnad och annat organiskt material. Klorerade kolväten som PCB 
kan finnas i tiotusentals eller hundratusentals gånger högre halter i en fisk än i det vatten 
fisken lever i. Merparten av de långlivade organiska föroreningar som identifierats i naturen 
består av klorerade eller bromerade kolväteföreningar. Även de mest långlivade organiska 
föroreningarna i levande vävnader omvandlas och bryts ner förr eller senare. Det är långtifrån 
säkert att ämnets farlighet nu försvunnit; flera metaboliter av välkända miljögifter är mer 
toxiska än ursprungsämnena och en del av dem är dessutom mer persistenta.20 

                                                 
11 Claes Bernes (1998), s. 23-24 
12 Bernd Beek (2000). The Handbook of Environmental Chemistry: Bioaccumulation, Springer, p. 5, 170 
13 Lars Olof Björn m.fl. (2005). Biologisk ordlista, Studentlitteratur, s. 229 
14 Bernd Beek (2000), p. 239; Stanley E. Manahan (1989). Toxicological Chemistry etc. Lewis Publishers Inc, p. 
13-14 
15 Claes Bernes (1998), s. 79  
16 Ibid.  
17 Ibid. s. 79-80 
18 European Commission (2006), p. 7   
19 Claes Bernes (1998), s. 24 
20 Ibid. s. 24 - 26  
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2.1 Kända miljögifter 
Tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly räknas till de viktigaste miljögifterna 
eftersom de har kraftig toxicitet och i praktiken är oförstörbara p.g.a. att de är grundämnen, 
och alltså finns naturligt.21 Både naturligt förekommande kemiska ämnen och syntetiskt 
framställda kemikalier är skadliga för levande organismer. Problemet är dock att syntetiska 
kemikalier ofta får större giftverkan eftersom dessa är organiska substanser, vilka är 
långlivade och har en benägenhet att ansamlas i organismer i miljön.22  
 
Kända exempel på allvarliga miljögifter är DDT, PCB och TCDD, varav den sistnämnda är en 
biprodukt vid produktion av andra till synes ofarliga substanser. Syntetiska kemikalier kan 
störa hormoners funktion och toxisk kemisk exponering kan leda till cancer, 
reproduktionsstörningar och beteenderubbningar. Kemikalier kan finnas kvar länge i naturen 
och ackumuleras genom näringskedjan (se fig. 1) och i organismers fettvävnad. Problemet 
med industritillverkade kemikalier är att de misstänks uppföra sig som naturligt 
förekommande hormoner, vilket betyder att det mest troliga hälsoproblemet med dessa hänger 
samman med könsutveckling, fortplantning och cancer, bl.a. bröst- och testikelcancer.23 

 
Figur 1: Exempel på näringskedja (Källa: Unga Fakta 
(2007)) 
 
Under de senaste decennierna har bröstcancer ökat i 
många länder; t.ex. har studier visat att antalet 
sjukdomsfall i Danmark ökat från 40 per 100 000 
invånare år 1953 till ca 60 per 100 000 invånare år 
1980. Ett antal orsaker till denna utveckling kan bero 
på levnadsvanor (t.ex. rökning och stress, vilket ger 
indirekta effekter p.g.a. nedsatt immunförsvar) men 
studier har även visat ovanligt höga nivåer av vissa 
syntetiska kemikalier bland kvinnor med bröstcancer. 

Dokumenterat är att ett klart samband upptäckts mellan DDT-nivå och bröstcancer. Även 
störningar i fortplantningsförmågan kan kopplas samman med användning av vissa 
kemikalier. Sjunkande spermakvalitet hos män har blivit allt vanligare; spermakvaliteten har 
enligt en studie hos danska män, sjunkit från 133 miljoner/ml år 1938 till 66 miljoner/ml 
1990. Detta innebär på sikt ett hot mot människors fortplantning.24 

2.1.1 DDT 
DDT har sedan 1940-talet producerats i en sammanlagd mängd av mer än 1 miljon ton och i 
Sverige var användningen faktiskt inte särskilt omfattande; knappt 100 ton spreds årligen 
under 1960-talet, då användningen av DDT var som störst. DDT spreds framför allt över 
åkermark och det svenska jordbruket upphörde att använda DDT år 1970. Med enstaka 
undantag upphörde också användningen i våra grannländer under 1970-talet, men DDT 
används fortfarande i stor skala i vissa länder.25 Den akuta giftigheten hos människor för DDT 

                                                 
21 Claes Bernes (1998), s. 23 
22 Torben Lund (2000). Endokrinstörande ämnen - Bakgrundsrapport, Europaparlamentet: Utskottet för miljö, 
folkhälsa och konsumentfrågor, s. 2,4,6  
23 Ibid.  
24 Ibid. s. 5 
25 Claes Bernes (1998), s. 26 - 27  
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är väldigt låg. DDT användes nämligen direkt till människor i stor skala under andra 
världskriget för att förhindra spridning av tyfus och malaria.26 
 
Skadliga ekologiska effekter av klorerade organiska ämnen upptäcktes först i samband med 
minskningen av vissa fågelpopulationer i områden där insektsbekämpningsmedel, speciellt 
DDT, användes i stor utsträckning. Detta avslöjades i boken ”Tyst vår” (eng. Silent Spring) av 
Rachel Carson år 1962 och startade den moderna miljörörelsen. En vetenskaplig förklaring till 
minskningen i reproduktion hittades hos DDE, som är den viktigaste persistenta metaboliten 
av DDT, vilken orsakar äggskalsförtunning hos fåglar som är toppkonsumenter (rovdjur). 
Denna äggskalsförtunning fick till följd att äggen riskerade att krossas under ruvningen och i 
förlängningen föddes ett minskat antal fåglar.27 DDE:s påverkan på fortplantningen hos fåglar 
orsakade en kraftig decimering av åtskilliga rovfågelbestånd över norra halvklotet under 
1950- och 1960-talen.28 
 
I Florida exponerades alligatorer i Apopka-sjön år 1980 för DDT och dess tillhörande 
metaboliter efter utsläpp från en närliggande kemisk industri. Tio år senare undersökte 
forskare varför alligatorpopulationen minskat i sjön och upptäckte då en högre dödlighet än 
normalt bland äggen och nyfödda alligatorer. Vuxna honor hade också allvarligt missbildade 
äggstockar och östrogenhalter i blodet som var dubbelt så höga som normalt. De unga 
alligatorhannarna var feminiserade, d.v.s. de hade mindre penisar än normalt, missbildade 
testiklar samt högre östrogen- och lägre testosteronhalter i blodet än normala hanar i samma 
ålder. Slutsatsen var att kemikalierna från utsläppet inte bara dödade äggen direkt utan också 
förändrade embryots endokrina system (hormonnivå och könsutveckling), vilket allvarligt 
begränsade fortplantningsförmågan hos alligatorerna.29  
 
Förutom DDT och dess nedbrytningsprodukter, har persistenta restprodukter av många 
bekämpningsmedel innehållande klorerade organiska substanser ackumulerats i näringskedjor 
världen över.30 Det råder osäkerhet kring vilka hälsorisker det finns förenat med långlivade 
organiska föroreningar, men myndigheter i Sverige och andra länder har beslutat att 
befolkningens intag av miljögifter ska begränsas eftersom dessa typer av ämnen ska betraktas 
som ett betydande potentiellt hot. I Sverige har kostråd utfärdats om vissa fiskarter; fet 
Östersjöfisk har så höga halter av miljögifter att de inte bör ätas alltför ofta. Rådet är framför 
allt till storkonsumenter – majoriteten av svenska folket skulle kunna mångfaldiga sin 
fiskkonsumtion utan att överstiga rekommendationerna.31 

2.1.2 PCB 
Polyklorerade bifenylers (PCB) verkan som miljögifter upptäcktes först i sälar och fiskar i 
Östersjön. PCB hade ursprungligen använts i elektriskt materiel som kondensatorer och 
transformatorer p.g.a. ämnenas goda isoleringsförmåga och tålighet för höga temperaturer. 
Efterhand hade PCB också använts i andra sammanhang, t.ex. för värmeöverföring i 
värmeväxlare, som hydraulolja eller som ingrediens i PVC-plast, färger, lim, smörjmedel och 
fogmassor.32 Totalt producerades en miljon ton av PCB mellan år 1929 och år 1987. Dessa 
ämnens extrema persistens och fettlöslighet kunde associeras med reproduktionsskador hos 

                                                 
26 Stanley E. Manahan (1989), p. 245 
27 Bernd Beek (2000), p. 207 
28 Claes Bernes (1998), s. 98  
29 Torben Lund (2000), s. 6 
30 Bernd Beek (2000), p. 207 
31 Claes Bernes (1998), s. 139 
32 Ibid. sid. 12; Bernd Beek (1998), p. 207 
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sjölejon i Kalifornien, sälar och minkar i Östersjön samt fåglar vid ”De nedre stora 
sjöarna”(eng. Lower Great Lakes), däribland Lake Michigan, i Nordamerika.33 
 
I likhet med DDT och andra klorhaltiga bekämpningsmedel var den akuta giftigheten låg för 
högre djur inklusive människa, men bevisligen kunde PCB ge kroniska skador på exempelvis 
fåglar.34 År 1968 drabbades flera tusen personer i Japan av en egendomlig sjukdom med en 
hel uppsjö av symtom. Många hade symtom som hud- och slemhinneförändringar, yrsel, 
hosta, buksmärtor och skador på centrala nervsystemet. Senare framkom att samtliga 
insjuknade använt risolja som härrörde från en och samma fabrik, där risoljan hade blivit 
kraftigt förorenad av i första hand PCB, men också av andra närbesläktade ämnen. Även en 
liknande incident inträffade år 1979 i Taiwan.35      
 
De högsta halterna av PCB i naturmiljön noterades vanligen i havsfisk och i djur som levde av 
sådan fisk. Under 1960-talet blev det uppenbart att Östersjösälarnas fortplantning inte 
fungerade som den skulle. Man misstänkte att detta hade ett samband med miljögifter 
eftersom mycket höga halter av DDT och PCB uppmätts hos samtliga sälarter. Under 1970-
talet visade det sig att 80 % av sälhonorna vara helt ofruktsamma och många undersökta 
sälhonor hade sjukliga livmoderförändringar med sterilitet som följd. Miljögiftsanalyser 
visade ett tydligt samband mellan livmoderskadorna och starkt förhöjda halter av framför allt 
PCB. Höga PCB-nivåer hos sälarna gav inte bara störningar på fortplantning utan också ett 
helt sjukdomskomplex som kunde vara direkt livshotande och symtom som skador på hud, 
klor, tarmar, njurar, binjurar och skelett uppträdde.36 Av allt att döma fanns det skäl för 
människor att känna oro också för sin egen hälsa, även om människors genomsnittliga intag 
av PCB med fisk och annan föda var betydligt mindre än sälarnas. Ett faktum är dock att fisk 
och bröstmjölk är viktiga källor för människans miljögiftsintag.37    
 
I Sverige förbjöds användningen av PCB i produkter som fogmassor, färger och plaster år 
1972. År 1978 stoppades användningen av PCB i slutna system, som kondensatorer och 
transformatorer, och sedan år 1995 får inte heller äldre apparatur, innehållande PCB, 
användas.38 Produktionen och nyanvändningen av PCB har med åren begränsats eller upphört 
också i övriga delar av världen.39 I början av 2000-talet var PCB förbjuden i Västeuropa, men 
användes fortfarande i den ryska energiproduktionen och dessutom finns stora mängder PCB 
nergrävda runtom i Europa. Redan på 1970-talet började halterna av PCB att minska i den 
svenska naturmiljön, men fortfarande finns åtskilliga hundra ton upplagrade i det svenska 
samhället. Årligen får Sverige också ta emot flera ton PCB via luft och nederbörd till följd av 
transport med vindar från andra länder.40 
 
Omfattande undersökningar har gjorts om verkningarna av PCB på människor, bl.a. på barn 
till de taiwanesiska kvinnor som år 1979 åt matolja som bl.a. innehöll stora mängder PCB. I 
undersökningen ingick både embryon och barn och resultaten visade att dessa barn vägde 
mindre, hade onormalt utvecklade penisar samt försvagad motorik och 
koncentrationssvårigheter. Även andra undersökningar vittnar om förödande skador på 
människor efter exponering av PCB. Hos kvinnor som ätit fisk från Lake Michigan, 

                                                 
33 Bernd Beek (2000), p. 207 - 208 
34 Claes Bernes (1998), s. 13 
35 Bernd Beek (2000), p. 208 
36 Claes Bernes (1998), s. 13 - 14 
37 Ibid. s. 68 
38 Ibid. s. 14 
39 Ibid. s. 14 - 15 
40 Torben Lund (2000), s. 7 
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innehållande PCB och andra kemikalier, hittades ett samband mellan mängd konsumerad fisk 
och lägre födelsevikt och mindre huvudstorlek hos deras barn. Barnen hade också försämrade 
reflexer, dålig motorik och inlärningssvårigheter.41 

2.1.3 TCDD 
Både PCB-produkter och klorerade bekämpningsmedel är ofta förorenade av andra 
klorhaltiga ämnen i små halter, exempelvis polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och 
polyklorerade dibensofuraner (PCDF). Dioxiner och furaner har aldrig avsiktligt producerats 
(annat än för vetenskapligt bruk), men de kan bildas som biprodukter vid framställning eller 
förbränning av klorhaltiga ämnen. En av dioxinerna, TCDD, betecknas som det giftigaste 
ämnet människan någonsin framställt.42 Detta blev först känt som orsaken till klorakne hos 
industriarbetare, som arbetade med produktion av klorhaltiga substanser och dioxiner har 
sedan dess varit inblandade i flertalet incidenter. Bekämpningsmedlet 2,4,5-T (även känt som 
Agent Orange) som innehöll 10-talet ppm av TCDD, användes i stor skala som 
avlövningsmedel under Vietnamkriget och olyckan i italienska Seveso år 1976, där TCDD 
släpptes ut från produktion av 2,4,5-triklorfenikol, ledde till massdöd hos djur och 
kontaminering bland människor.43 Misstankar om att dioxininnehållet i 2,4,5-T orsakat cancer 
och andra skador hos dem som kommit i kontakt med bekämpningsmedlet och andra liknande 
ämnen medförde att användningen stoppades i flertalet länder. Huruvida dioxiner som TCDD 
leder till cancer hos människor har inte kunnat bevisas och många modeller finns för vad som 
anses vara säker dos och inte.44 
 
TCDD är bevisligen extremt toxiskt för vissa djur – dess LD50-dos hos marsvin är enbart 0,6 
µg/kg kroppsvikt.45 Hur substansen påverkar människor är dock inte helt säkerställt. Den 
största industriella olyckan där TCDD släpptes ut var i Seveso, Italien år 1976. En yta av 25 
km2 kontaminerades omedelbart, men ingen människa dog som en direkt följd av olyckan. 
Mer än 600 människor fick evakueras från sina hem och ca 2 000 fick behandlas för 
dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.46 År 1988 rapporterades 
en studie över hälsotillståndet hos ca 15 000 barn som fötts i området inom 6 år efter utsläppet 
och resultatet visade inga bevis för att det förekom skador eller missbildningar i större 
utsträckning inom denna grupp än den kontrollgrupp man använt sig av.47 
 
För att förebygga och begränsa följderna av den typ av olycka som inträffade i Seveso år 1976 
antog Europaparlamentet år 1982 ett direktiv om risker för storolyckor i vissa industriella 
verksamheter (Seveso I-direktivet). Mot bakgrund av flera allvarliga kemikalieolyckor de 
påföljande åren, reviderades Seveso I-direktivet två gånger, år 1987 och år 1988, och syftet 
var att bredda direktivets tillämpningsområde. År 1997 trädde ett nytt direktiv i kraft, Seveso 
II-direktivet, som behandlade åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Senast år 1999 infördes Sevesolagen i nationell 
lagstiftning hos respektive medlemsstat. Ett tilläggsdirektiv trädde i kraft i december 2003 och 
infördes i nationella lagstiftningar under år 2005.48 Sverige har överfört Seveso II-direktivet 

                                                 
41 Torben Lund (2000), s. 6 
42 Claes Bernes (1998), s. 15 
43 Bernd Beek (2000), p. 208 
44 Claes Bernes (1998), s. 39; 119 
45 Stanley E. Manahan (1989), p. 249 
46 Räddningsverket (2007). Bakgrund till seveso-lagstiftningen 
<www.srv.se/Seveso/templates/Page_18809.aspx> (2007-04-24) 
47 Stanley E. Manahan (1989), p. 249 
48 Räddningsverket (2007). Bakgrund till seveso-lagstiftningen 
<www.srv.se/Seveso/templates/Page_18809.aspx> (2007-04-24) 



 

 10  

jämte konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor till svenska regler. I 
svensk lagstiftning benämns Sevesolagen ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor”.49     
 
 
     
 

                                                 
49 Räddningsverket (2007). Sevesolagen <www.srv.se/templates/SRV_AreaPage_806.aspx> (2007-04-25); 
Rättsnätet (2006). Lag (1999:381) om åtgärder…(2007-04-24) 
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3 REACH – EU:s nya kemikalielag 
REACH har behandlats inom EU sedan slutet av år 2003 och förväntas bli en kraftfull lag för 
att kartlägga, minska och reglera risker med kemikalier.50 Den nya kemikalielagen ska 
försöka att skapa ett s.k. ”giftfritt” samhälle genom att främja substitutions- och 
försiktighetsprincipen.51 Enligt substitutionsprincipen ska farliga ämnen ersättas med andra 
mindre farliga alternativ så långt det är tekniskt möjligt och samtidigt ekonomiskt rimligt. 
Försiktighetsprincipen säger att den som bedriver en verksamhet, som kan orsaka skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön, ska vidta de försiktighetsmått som krävs för att 
förhindra negativ miljöpåverkan.52 

3.1 Allvarliga brister med dagens kemikaliehantering 
I dag finns det allvarliga brister med kemikaliehanteringen inom EU; fler än 30 000 kemiska 
ämnen finns på marknaden och av dessa har knappt 1 500 testats och bedömts utifrån de 
effekter på hälsa och miljö som dessa ämnen kan ge upphov till.53  
 
Nuvarande råder olika regler för ”existerande” och ”nya” kemikalier. Problemet med detta 
system är att tillräcklig information inte producerats om effekterna på människors hälsa och 
miljö, som majoriteten av de redan existerande kemikalierna kan orsaka. Det nuvarande 
systemet har hindrat forskning och utveckling vilket fått till följd att kemikalieindustrin inom 
EU hamnat efter motsvarande industri i USA och Japan, inom detta område. Alla kemikalier 
som fanns på den europeiska marknaden före år 1981 klassas som existerande och beräknas 
vara mer än 100 000 ämnen. Kemikalier som introducerats efter år 1981, mer än 3 800, 
benämns däremot som nya kemiska ämnen. Nya kemikalier måste testas noggrant innan de 
tillåts på den europeiska marknaden, medan det inte finns någon liknande bedömning för 
redan existerande kemikalier. I dag måste nya kemikalier som används i volymer mer än 10 
kg per år och användare, testas mycket noggrant vilket hindrat utvecklingen av nya kemikalier 
inom den europeiska industrin och istället gynnat användningen av redan existerande 
kemikalier.54 

3.2 Vad är nytt med REACH? 
REACH får till följd att kemiföretag inom EU, främst tillverkare och importörer men också 
distributörer, blir skyldiga att redovisa kunskap om kemikaliers egenskaper, 
användningsområden och hur omgivningen påverkas. Även de som använder kemiska ämnen 
längre ned i hanteringen (s.k. nedströmsanvändare) kommer att få ett visst ansvar för att 
bedöma riskerna med sin användning.55 
 
Med nedströmsanvändare menas naturliga eller juridiska personer som förutom tillverkare 
eller importörer använder en kemisk substans, ensam eller i blandning, för industriella eller 
professionella syften. Konsument och distribuerare innefattas inte i detta begrepp.56 

                                                 
50 Kemikalieinspektionen (2006). REACH - en ny kemikalielag för en giftfri miljö, s. 1-2 
51 Regeringskansliet (2006). EU:s nya kemikalielagstiftning - REACH, 
<http://www.regeringen.se/sb/d/6043>,(2007-01-04) 
52 Jonas Ammenberg (2004). Miljömanagement, Studentlitteratur, s. 70 
53 Kemikalieinspektionen (2006), s. 1-2 
54 European Commission (2006), p. 3 
55 Kemikalieinspektionen (2006), s. 1-2 
56 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006). Regulation (EC) No 1907/2006 

of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, p. 55 
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Nedströmsanvändare kan vara vilken industriell eller offentlig användare (t.ex. skolor och 
sjukvård) som helst57, oavsett om det är en tillredare av blandningar (t.ex. färgtillverkare) eller 
användare av kemikalier som oljor och smörjmedel i andra industriella processer eller 
producenter av andra tillverkade artiklar som elektriska komponenter. Nedströmsanvändare 
måste bedöma säkerheten med användningen av deras kemiska ämnen, med hjälp av 
information som leverantörer är skyldiga att ge, och vidta nödvändiga åtgärder för att 
minimera riskerna med kemikalieanvändningen.58   
 
REACH kommer att gälla för i princip alla kemiska ämnen, men undantag kommer att göras 
för vissa typer av ämnen (polymerer, intermediärer). För produkter som läkemedel, 
bekämpningsmedel och kosmetika kommer särskilda regler att gälla även i fortsättningen.59 
REACH får även till följd att kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper för hälsa och 
miljö inte får användas utan särskilt tillstånd från ECHA. Tillstånd kommer att krävas för 
ämnen som är cancerframkallande eller påverkar arvsmassa resp. fortplantning (CMR) och 
långlivade ämnen som är giftiga och ansamlas i levande organismer (PBT, vPvB). REACH 
ska också leda till att ett enhetligt klassificerings- och märkningssystem av särskilt farliga 
substanser tas i bruk inom EU, för att förhindra oenighet mellan industriaktörer i olika 
europeiska länder. Klassificering och märkning av kemiska ämnen enligt standardkriterier 
finns redan idag i olika kemikalielagar inom EU och REACH ska bygga på den befintliga 
kemikalielagstiftningen. Stor oenighet råder idag kring klassificering av t.ex. ämnen 
betecknade CMR kategori 1, 2 och 3.60 

3.2.1 Ämnen som bedöms som särskilt farliga 
CMR-ämnen av kategori 1 och 2 innehåller de mest farliga mutagena ämnena och ger 
bevisligen upphov till allvarliga skador för människor och miljön.61 Även en tredje kategori 
finns med mutagena ämnen, men dessa ämnens ärftlighet är inte lika väl dokumenterad som 
för mutagena ämnen i kategori 1 och 2. Mutagena ämnen i kategori 3 betraktas som att de 
möjligen ger ärftliga genotoxiska skador hos människor.62 CMR-ämnen klassas som 
utfasningsämnen och användningen i kemiska produkter är starkt begränsad och får idag inte 
finnas i produkter som säljs till konsumenter. Undantaget är motorbränslen, drivmedel 
(mineraloljor och gaser i slutna system) och konstnärsfärger.63 
 
Enligt REACH måste varje användningsområde av särskilt farliga ämnen godkännas innan 
dessa ämnen får användas. Ämnen som betraktas som särskilt farliga i REACH är: CMR-
ämnen (kategori 1 och 2), PBT och vPvB samt andra ämnen, t.ex. de som verkar 
hormonstörande och som bedöms ha lika allvarliga inneboende egenskaper som CMR och 
PBT/vPvB.64 Mutagena ämnen av kategori 3 kräver tillstånd av den europeiska 
kemikaliemyndigheten enbart för ämnen som produceras eller importeras i mängder som 
överstiger 1 000 ton/år.65          

                                                 
57 Sten Öhman, PhD, Antivenena AB (2007)   
58 European Commission (2006), s. 10-11  
59 Kemikalieinspektionen (2006), s. 2 
60 European Commission (2006), p. 6, 12, 14 
61 Kemikalieinspektionen (2006-03-23)b. Varför är CMR-ämnen (kategori 1 och 2) utfasningsämnen?, 
<http://www.kemi.se/templates/PRIOpage____4050.aspx> (2007-04-09); 
62 Kemikalieinspektionen (2006-03-23)c. Varför är mutagena ämnen (kategori 3) prioriterade 

riskminskningsämnen?, <http://www.kemi.se/templates/PRIOpage____4057.aspx> (2007-04-09)  
63 Anna Fransson (2002). CMR-ämnen i konsumentprodukter, Kemikalieinspektionen, s. 4 -5 
64 Kemikalieinspektionen (2006-03-23)a. PRIO-guiden: Kriteriernas tillkomst, 
<http://www.kemi.se/templates/PRIOpage____4047.aspx> (2007-04-10) 
65 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 360,367 
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3.2.2 Registrering enligt REACH 
Alla kemiska ämnen, vars mängd överstiger 1 ton per år, som tillverkas inom eller importeras 
till EU ska registreras. Tidigare gällde detta bara för kemikalier som utkommit på marknaden 
efter år 1981. För att ett kemiskt ämne ska få användas inom EU ska dess registrering 
innehålla uppgifter med66: 
 

- Egenskaper 
- Användningsområden och exponering för människa och miljö 
- Hur säker hantering ska åstadkommas 
- Förslag till märkning 
- Ett säkerhetsdatablad. 

 
Registreringen av kemikalier inom EU kommer att ske stegvis under en elvaårsperiod (se fig. 
2) där kemiska ämnen som tillverkas i stora mängder (över 1 000 ton per år), CMR-ämnen och 
ämnen som misstänks vara persistenta och bioackumulerande (PBT/vPvB klassificerade 
N:R50-53), ska registreras först (inom 3,5 år). Arbetet med att registrera ämnen kommer att 
påbörjas 1 juni 2008, när den europeiska kemikaliemyndigheten startat upp sin verksamhet.67 
För att den nya myndigheten ska kunna se vem som ska registrera vad under REACH-
processen ska en förregistrering göras senast 1 december 2008, för kemikalier som tillverkas 
eller importeras till EU. Förregistreringen görs också för att företag, som behöver registrera 
samma sorts kemikalie, ska kunna gå ihop och registrera tillsammans. Den europeiska 
kemikaliemyndigheten ska ansvara för att meddela berörda företag om fler intressenter finns 
kring samma ämnen.68 Regler gällande ämnen betecknade som särskilt persistenta (vPvB) 
kommer dock att gälla fr.o.m. 1 juni 2007.69  
 
För kemiska ämnen som tillverkas i mängder som överskrider 10 ton per år, krävs en 
kemikaliesäkerhetsrapport, som ska innehålla en riskbedömning och åtgärder för att hantera 
eventuella risker. Tillverkare och importörer blir liksom nu skyldiga att förse sina kunder med 
ett säkerhetsdatablad för att informera om ämnets egenskaper och risker. Användaren är i sin 
tur skyldig att rapportera tillbaka till tillverkare eller importör om användningsområdet för det 
aktuella ämnet.70 Tillsynsmyndigheter inom varje medlemsland i EU, ska utses för att 
kontrollera om reglerna i REACH följs av de aktörer som finns på den kemiska marknaden 
inom respektive land.71   

                                                 
66 Kemikalieinspektionen (2006), s. 3 - 4 
67 Ibid. s. 3; European Commission (2006), p. 8-9 
68 Kemikalieinspektionen (2007). Reach börjar gälla stegvis: Aktuellt från KEMI nr 2/2007, s. 3 
69 Björne Olsson, Verksamhetschef Kemikalieinspektionen (2007-03-13). Omkastade punkter mm i 

säkerhetsdatablad [e-post] <Bjorne.Olsson@kemi.se> Skickat till Sten Öhman  
70 Kemikalieinspektionen (2006), s. 2 - 4 
71 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 221  
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Figur 2: "Deadlines" för registrering av kemiska substanser enligt REACH. Ämnen med särskilt farliga 
egenskaper ska registreras först efter att den europeiska kemikaliemyndigheten påbörjat sin verksamhet 
(se kolumn två).  (Källa: European Commission (2006))  

3.2.3 Säkerhetsdatablad 
Säkerhetsdatabladen kommer att fungera som en länk i kommunikationskedjan mellan 
producenter/importörer och nedströmsanvändare. Enligt REACH-förordningen ska punkt 2 
och 3 i dessa byta plats, vilket innebär att man relativt enkelt kan urskilja gammal information 
från ny.72  
 
Säkerhetsdatablad ska innehålla information om73: 

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 
2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 
3. Farliga egenskaper 
4. Första hjälpen 
5. Brandbekämpningsåtgärder 
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
7. Hantering och lagring 
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
10. Stabilitet och reaktivitet 
11. Toxikologisk information 
12. Ekologisk information 
13. Avfallshantering 
14. Transportinformation 
15. Gällande föreskrifter 
16. Annan information. 

                                                 
72 Björne Olsson, Verksamhetschef Kemikalieinspektionen, (2007-03-13). Omkastade punkter mm i 

säkerhetsdatablad [e-post] <Bjorne.Olsson@kemi.se> Skickat till Sten Öhman  
73 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2001).  Kommissionens direktiv 2001/58/EG av den 27 juli 2001, 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 7.8.2001, BILAGA: Anvisningar om sammanställningen av 
säkerhetsdatablad 



 

 15  

 
REACH kommer alltså att medföra att farliga egenskaper hamnar före information om den 
kemiska substansens sammansättning/innehåll. Denna förändring innebär att alla 
säkerhetsdatablad måste revideras i och med att REACH börjat gälla. De olika delarna i 
REACH införs stegvis, men redan fr.o.m. den 1 juni 2007 tillämpas de nya reglerna om 
information i distributionskedjan och ändringar i säkerhetsdatabladen.74 Svenska 
Kemikalieinspektionen (KemI) rekommenderar från och med 1 juni 2007, att de omkastade 
punkterna inte ska innebära någon förändring i sak. Därmed ska det inte heller ses som en 
allvarlig överträdelse om säkerhetsdatablad inte reviderats enligt de nya reglerna. Generellt 
rekommenderar Kemikalieinspektionen att gammal säkerhetsdata ska anses giltig i högst två 
år efter att REACH trätt i kraft, helst inte mer än ett år. Detta är dock endast 
rekommendationer.75 
 

                                                 
74 Kemikalieinspektionen (2007). Kemikalieförordningen Reach har trätt i kraft 
<http://www.kemi.se/templates/News_4927.aspx> (2007-06-05) 
75 Björne Olsson, Verksamhetschef Kemikalieinspektionen, (2007-03-13). Omkastade punkter mm i 

säkerhetsdatablad [e-post] <Bjorne.Olsson@kemi.se> Skickat till Sten Öhman  
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4 Kommer REACH att ge en förändring? 
Introduceringen av den nya kemikalieförordningen inom EU kommer att påverka människors 
hälsa och miljö samt samhälle och företagande. Huruvida REACH kommer att innebära en 
positiv förändring mot tidigare lagstiftning finns det delade meningar om och både europeiska 
miljöorganisationer och europeiskt näringsliv är oroade för vad införandet av REACH kan 
komma att medföra. 

4.1 Miljöorganisationers åsikter om REACH 
Den nuvarande europeiska kemikalielagstiftningen anses vara kraftlös och kan inte ens 
förbjuda de värsta och mest väldokumenterade giftiga kemikalierna. Enligt Greenpeace är 
REACH en unik chans för EU att få till stånd en väl fungerande kemikalielag. Målet med den 
nya lagen, var att samla och göra information tillgänglig om kemiska substanser och att 
skydda konsumenter och miljön från de allra farligaste kemikalierna. Greenpeace har därför 
arbetat för att EU skulle acceptera kravet att alla farliga kemikalier skulle avlägsnas från den 
europeiska marknaden.76 REACH har fått stort stöd från hälso-, miljö-, arbets-, kvinno- och 
konsumentorganisationer samt från ett stort antal återförsäljare och tillverkare (små och 
medelstora företag), som köper och använder kemikalier i sina produkter. Men 
kemikalieindustrin har enligt Greenpeace bedrivit en massiv lobbykampanj för att 
underminera och urvattna innehållet i den nya kemikalielagen.77 
 
Den slutliga förordningen om REACH innebar en kompromiss mellan kemikalieindustrins 
intressen och hänsynstagande för människa och miljö. Ett problem, enligt miljöorganisationer 
som Greenpeace, är att REACH kommer att släppa igenom många farliga kemikalier vilka 
människor utsätts för i vardagsmiljön, trots att mindre farliga alternativ finns att tillgå. En väl 
förankrad princip inom REACH är att kemikalier som är farliga för människor och miljö ska 
ersättas i möjligaste mån (substitutionsprincipen), men detta ska främst gälla för 
svårnedbrytbara miljögifter som ackumuleras i levande organismer. Många 
cancerframkallande ämnen och ämnen som ger upphov till skador på fortplantningsförmåga 
hos människor och andra däggdjur kommer att vara tillåtna för användning även i 
fortsättningen. Ett exempel är mjukgöraren DEHP som används inom plastindustrin, främst 
vid tillverkning av byggmaterial, vinylgolv och duschdraperier. Denna typ av mjukgörare får 
användas trots att säkrare alternativ idag finns tillgängliga på marknaden.78 

4.1.1 Oklart om REACH kommer att ge en tydlig förbättring 
REACH-förordningen innebär dock en förbättring jämfört med nuvarande regelverk eftersom 
ökade krav på kunskap, säkerhet och information ställs för hälsa och miljö. Svenska 
Naturskyddsföreningen instämmer helt i syftet med REACH. Istället för att som idag låta 
myndigheter stå för ansvaret att riskbedöma kemikalier, måste omvänd bevisbörda gälla. Det 
är den eventuelle förorenaren som ska vidta de försiktighetsmått som krävs för att inte skada 
hälsa eller miljö. Denna försiktighetsprincip är internationellt vedertagen och ska gälla så 

                                                 
76 Greenpeace International (2006). EU:s kemikaos, 
<http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/miljogifter/eu>, (2007-03-27) 
77 Marco Contiero (2006). TOXIC LOBBY - How the chemicals industry is trying to kill REACH,  Greenpeace 
International, p. 4 
78 Greenpeace International (2006). REACH-kompromiss missar många farliga kemikalier, 
<http://www.greenpeace.org/sweden/press/pressmeddelanden/reach-kompromiss-missar-maanga#>, (2007-03-
27) 
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snart det finns skäl att anta att en viss åtgärd, i detta fall kemikalieinnehåll, kan skada 
människors hälsa eller miljön.79 
 
Verksamhetsutövare kan enligt försiktighetsprincipen inte försvara sitt handlande med att 
vetenskaplig bevisning saknats för att skada skulle kunna uppkomma. Försiktighetsprincipen 
bygger på PPP (Pollutor Pays Principle), vilket innebär att verksamhetsutövare vars 
föroreningar orsakat skada på miljön ansvarar för skadan tills den upphört och bär kostnaden 
för föroreningen.80 Kemiindustrin ska därför i enlighet med REACH, vilken bl.a. bygger på 
försiktighetsprincipen, ta fram nödvändig kunskap om dess kemikalier och utföra de tester 
som krävs för att utföra en acceptabel riskbedömning. I dagsläget har kemiindustrin praktiskt 
taget inget ekonomiskt ansvar för skador som deras produkter orsakat.81 
 
För att REACH ska leda till en hållbar kemikaliepolitik inom EU, borde förordningen ha 
förstärkts på ett antal punkter menar Svenska Naturskyddsföreningen. Kraven på 
lågvolymkemikalier (under 10 ton per år) borde skärpts ytterligare så att samma krav som nu 
ställs för kemikalier över 10 ton även borde gälla alla kemikalier över 1 ton.82 Enligt REACH 
behövs kemikalier över 1 ton bara registreras, medan registreringen för de som tillverkas eller 
importeras i volym över 10 ton per år och företag, även ska innehålla en 
kemikaliesäkerhetsrapport.83 

4.1.2 Tillståndsprövning – en viktig framgång  
Svenska Naturskyddsföreningen anser också att den viktigaste framgången med REACH är 
att användning av särskilt farliga kemikalier kräver tillståndsprövning. Däremot borde 
användning av särskilt farliga kemikalier, som inte kan substitueras och som får tillstånd att 
användas, tidsbegränsats till högst fem år. På så sätt kunde en avvecklingsplan arbetas fram 
för kemikalien och detta hade främjat utvecklingen av nya alternativa kemikalier.84 Enligt 
REACH-förordningen kommer dock ämnen som endast får användas efter godkännande av 
den europeiska kemikaliemyndigheten, att få tidsbegränsade perioder för användning innan 
ämnet i fråga måste utvärderas på nytt. Företaget som ansöker om förnyat godkännande måste 
då visa om något gjorts för att hitta andra alternativ som är bättre ur miljösynpunkt. Dessa 
utvärderingsperioder är enligt REACH inte generellt bestämda utan kommer troligtvis att 
bedömas utifrån varje enskilt fall.85 

                                                 
79 Mikael Karlsson & Mona Blomdin Persson (2005). Europa väljer väg, Svenska Naturskyddsföreningen, s. 3 
80 Leif Thuresson (2007), s. 10, 17 
81 Mikael Karlsson & Mona Blomdin Persson (2005), s. 3  
82 Ibid. s.4 
83 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 62 - 63, 77 
84 Mikael Karlsson & Mona Blomdin Persson (2005), s. 4 
85 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 138, 152 
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4.2 Utredningar kring möjliga konsekvenser av REACH 
Flertalet studier har utförts av den Europeiska kommissionen, nationella myndigheter som 
t.ex. Kemikalieinspektionen och NUTEK, samt diverse intressenter om de möjliga effekter 
som REACH kan ge upphov till.86 Tydliga fördelar kan ses för miljö och hälsa men det finns 
stor oro för att REACH kan leda till handelsproblem mellan EU och andra delar av världen 
samt att små- och medelstora företag kan komma att slås ut från den europeiska marknaden.  

4.2.1 Oro för handelsproblem 
Europeiskt näringsliv känner oro inför att de nya regler, som REACH medför för EU:s 
kemikaliepolitik, kommer att bli för komplicerade och medföra onödiga byråkratiska 
kostnader. Myndighetshandläggningen inom REACH skulle också kunna leda till förseningar 
i samband med introducering av produkter och tjänster på den europeiska marknaden, vilket 
skulle få allvarliga konsekvenser för branscher med snabb teknikutveckling. Länder utanför 
EU har även sett REACH som ett handelshinder87 eftersom import av kemikalier samt varor 
innehållande kemikalier över 1 ton per år och företag, måste registreras och i vissa fall även 
bedömas ur kemikaliesäkerhetssynpunkt, för att godkännas för användning.88 Flertalet av de 
svenska företag som kan komma att omfattas av registreringsplikt är importörer och REACH 
kommer troligen att innebära att direktimport från länder utanför EU/EES (EES = Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet) av ämnen/beredningar i mindre volymer sannolikt kommer att 
minska. Minskad direktimport innebär inte nödvändigtvis att produkter kommer att försvinna 
från marknaden, utan importörsstrukturen kan ändras så att importen istället samordnas inom 
EU, menar NUTEK.89 REACH kommer säkerligen att ge inkörningsproblem varav ett är 
medvetenheten inom industrin. Men REACH berör även nedströmsanvändarna, d.v.s. 
kemiindustrins kunder - alla som använder kemikalier i sin verksamhet. Här har många ännu 
inte insett allvaret; får man inte fram den information som REACH kräver kan inte 
produkterna säljas.90 

4.2.2 Påverkan på företag 
Enligt den europeiska kommissionen, har många inom näringslivet befarat att små och 
medelstora företag (SME; Small- and Medium-sized Enterprises, företag som sysselsätter 
färre än 250 personer och har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro)91 
kommer att påverkas särskilt mycket av REACH eftersom dessa har begränsad finansiell 
kapacitet jämfört med större företagskoncerner - mindre företag har generellt mindre volymer 
att slå ut kostnader för registrering och testning på. För att undvika att små och medelstora 
företag påverkas negativt och får onödigt stora kostnader av att REACH träder i kraft, 
kommer denna grupp att få betala lägre avgifter vid registrering och utvärdering av 
kemikalier. För att hjälpa industrin att uppfylla kraven i REACH, särskilt små och medelstora 
företag, bör medlemsländer upprätta nationella informationscenter (helpdesks).92 I Sverige 

                                                 
86 DHI Water & Environment (2005). The impact of REACH on the environment and human health/Executive 

Summary, DG Environment, p. 1 
87 NUTEK (2004). REACH - EU:s förslag till nya kemikalieregler: omfattning och effekter för svenska företag, 
s. 9 
88 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 62 - 63, 77 
89 NUTEK (2004), s. 9 
90 Sverker Nyman (2007). REACH har nått ända fram: Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift nr 1/07, s. 3  
91 Europeiska Gemenskapernas Kommission (2003). Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 etc. 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning 20.5.2003, Artikel 2, s. 4  
92 European Commission, p. 17 
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upprättade Kemikalieinspektionen en helpdesk för REACH-frågor den 17:e april 2007.93 
Studier har visat att kemiska substanser i lägre volymer, under 100 ton, är mest känsliga för 
att bli mindre lönsamma p.g.a. lagkraven i REACH.94 Detta har fått till följd att den 
genomsnittliga registreringskostnaden för majoriteten av dessa ämnen kommer att bli avsevärt 
reducerade p.g.a. att antalet ämnen som kräver toxikologiska tester har minskats.95 
 
Det svåra med den nya kemikalielagen, sett ur företagens perspektiv, är att avgöra hur man 
ska förbereda sig för införandet av REACH och ta reda på vilka anpassningar som måste 
göras för att möta kraven i den nya lagen. Det omedelbart viktigaste är att avgöra vilka 
strategiskt viktiga ämnen företagen använder och hur användandet av dessa kommer att 
påverkas när REACH införts. De flesta företag kommer därför troligtvis att behöva en egen 
REACH-koordinator, som kan se till företagens egna intressen. Redan innan REACH trädde i 
kraft fanns vissa branscher, som redan arbetade aktivt med att hantera sina miljörisker och 
minska farliga ämnen i sina produkter. Byggsektorn försökte redan i ett tidigt skede att 
uppfylla målen i REACH genom att begränsa användningen av särskilt farliga ämnen. Inom 
byggbranschen används idag BASTA-systemet, som i enlighet med REACH bl.a. bygger på 
omvänd bevisbörda, och arbetssättet är högaktuellt även för andra branscher förutom 
byggsektorn.96  
 
BASTA-systemet består av en databas som innehåller en förteckning över byggvaror som 
uppfyller krav beträffande miljö- och hälsofarliga egenskaper. Systemet syftar till att minska 
användningen av de allra farligaste byggvarorna och systemet premierar varor vars 
kemikalieinnehåll är känt och inte ger skadliga effekter för hälsa och miljö. BASTA leder till 
en bättre arbetsmiljö under byggnadstiden och minskad risk för att hyresgäster sedan 
exponeras för hälsofarliga ämnen. Genom att använda BASTA-registrerade byggvaror kan 
byggherren garantera att varor med påtagliga hälso- och miljöfarliga egenskaper inte använts, 
vilket minskar risken för höga saneringskostnader i framtiden, samtidigt som fastigheten 
stiger i värde.97       

4.2.3 Svenskt näringsliv 
REACH kommer att få konsekvenser för stora delar av svenskt näringsliv; 700 - 2 300 företag 
bedöms att kunna omfattas av krav på registrering av kemikalier/kemikalieinnehåll, enligt 
bedömningar från NUTEK. 88 % av de företag som antas omfattas av registreringsplikt enligt 
REACH, är små och medelstora företag. En stor andel av dessa är registreringspliktiga för 
många kemiska ämnen samtidigt som de har en låg omsättning. Merparten av 
tillverkningsindustrin kommer att beröras eftersom de betecknas som nedströmsanvändare av 
ämnen/beredningar. REACH kan leda till en stimulans för utveckling av nya och mer hållbara 
produkter genom en förbättrad miljö- och hälsoinformation om ämnen. Samtidigt anser 
NUTEK att denna utveckling kan begränsas genom att mindre formulerarföretag riskerar att 
slås ut från marknaden p.g.a. de nya krav som ställs inom kemikaliehantering. En 
uppskattning är att 10-20 % av det totala antalet kemiska produkter kan komma att försvinna 
från den europeiska markanden i och med införandet av REACH.98  
                                                 
93 Kemikalieinspektionen (2007). Reach-upplysningen 
<http://www.kemi.se/templates/FAQFormPage_4833.aspx> (2007-06-05) 
94 European Commission, p. 17 
95 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 14  
96 IVL Svenska Miljöinstitutet (2007-03-30). Nyheter från IVL Kunskap: Förberedelser inför REACH [e-post] 
<mailto:kunskap@ivl.se> Skickat till Olof Hjelm  
97 BASTA (2007). BASTA! Sätter stopp för farliga ämnen i byggvaror. Utgivet av 
IVL/JM/NCC/PEAB/SKANSKA/SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
98 NUTEK (2004), s. 7 - 8 
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Svenskt näringsliv är enligt NUTEK generellt sett positivt inställda till det faktum att REACH 
väntas leda till ökad miljö- och hälsoinformation. Tillverkares krav på sekretess kommer dock 
att ställas mot slutanvändares marknadsdrivna krav på innehållsinformation i slutprodukter. 
Näringslivet ser det också som positivt att använda säkerhetsdatablad som primär 
kommunikationslänk eftersom det idag är ett välanvänt verktyg vid upplysande om 
kemikalierisker. Utveckling av dessa kommer att ge ökad användarvänlighet.99 

4.2.4 REACH i praktiken 
En tidig planering underlättar anpassning till REACH-förordningens krav och dialogen 
mellan olika aktörer i en leverantörskedja är av avgörande betydelse för hur bra REACH 
kommer att fungera i praktiken. Dialogen måste fungera för att vidarebefordra kunskap om 
kemiska substansers hälso- och miljöfarliga egenskaper och eventuella risker vid hantering.100 
Kunden kommer att behöva syna sin leverantör närmare och den seriösa 
kemikalieleverantören får en fördel. Nedströmsanvändare vill vara säkra på att deras 
användning av kemikalier blir registrerad på ett bra sätt, men även pris och andra faktorer 
kommer fortfarande att vara viktiga vid val av leverantör. Kravet i REACH på registrering 
kommer troligen att delvis förändra valet av produkter och leverantörer. Det positiva är att 
leverantörer får bättre kontroll över sina produkter och kan lämna ett bättre underlag till sina 
kunder. Det som oroar är att det förmodligen blir en kostnadsbörda för små och medelstora 
företag.101   
 
För att tolka och informera företag om REACH har branschorganisationer en viktig roll, 
liksom konsulter när det gäller enskilda företag. Många företag har väntat innan arbetet med 
REACH satts igång för fullt, men de flesta tillverkare och importörer har troligen fått 
information om hur REACH ska fungera i stora drag. Längre ner i kedjan, bland 
nedströmsanvändare, har förmodligen inte alla nåtts av den informationen ännu. Registrering 
av ett kemiskt ämne görs för dess användningsområden och som nedströmsanvändare bör 
man försäkra sig om att leverantörens registrering omfattar den egna användningen. En sak 
med REACH som alla förmodligen inte har förstått ännu är att alla tillverkare/importörer 
måste förregistrera kemikalier över ett ton. Även en lågvolymkemikalie, som inte har särskilt 
farliga egenskaper och därmed inte kräver registrering förrän längre fram i REACH-
processen, måste alltså förregistreras redan 12-18 månader efter att REACH trätt i kraft (1 
juni 2007).102 Senast 1 december 2008 ska företag som tillverkar eller importerar ett ton eller 
mer av ett ämne, ha gjort en förregistrering till den europeiska kemikaliemyndigheten.103  
 
Till att börja med behöver företag inventera och lista alla ämnen som används och produceras 
i dess verksamhet och utreda hur dessa p.g.a. volym samt egenskaper omfattas av REACH. 
Befintliga listor över kemiska produkter som används i företaget måste uppdateras och 
samtliga säkerhetsdatablad ska innehålla aktuell information. Befintliga utredningsunderlag 
och bedömningsunderlag behöver uppdateras och kompletteras om nya uppgifter finns, för att 
utförligt visa på hur produktens egenskaper påverkar miljö och hälsa. Om särskilt farliga 
kemiska produkter används, som t.ex. klassas som CMR, PBT och vPvB, bör mindre farliga 

                                                 
99 NUTEK (2004), s. 9 - 10 
100 Kemikalieinspektionen (2007). Så kan företag förbereda sig <www.kemi.se/templates/Page_4682.aspx> 
(2007-04-23) 
101 Helen Mikaelsson (2007). Dags att reda ut sin roll i REACH: Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift nr 1/07, 
s. 11  
102 Ibid.  
103 Kemikalieinspektionen (2007). Reach börjar gälla stegvis: Aktuellt från KEMI nr 2/2007, s. 3 
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alternativ övervägas för att undvika att produktanvändningen sedan kräver godkännande, när 
REACH-processen väl dragit igång.104 

4.3 Möjliga fördelar med REACH 
De fördelar som REACH kan medföra kan delas in i tre kategorier: affärsmässiga fördelar, 
fördelar för människors hälsa och fördelar för miljön. REACH förväntas bidra till att 
människor och miljö inte kommer att utsättas för skadliga substanser i samma utsträckning 
som idag, att tydligare information ska finnas om risker och effekter samt att förebygga 
onödiga tester på ryggradsdjur.105   

4.3.1 Fördelar för människors hälsa 
REACH får till följd att yrkesmässiga användare och konsumenter får ny och viktig 
information om de kemiska ämnen de använder, vilket innebär att riskerna med hanteringen 
av kemikalier kommer att minska. Sjukdomar som orsakas av kemikalier antas stå för 1 % av 
alla typer av sjukdomar som uppkommer inom EU. Med införandet av REACH väntas en 10 
% -ig minskning av kemikalierelaterade sjukdomar, vilket skulle motsvara att ca 4 500 
dödsfall i cancer varje år skulle kunna undvikas.106 De totala kostnaderna för REACH inom 
EU beräknas bli 20-50 miljarder kronor (2.8-5.2 miljarder €). Samtidigt beräknas en vinst på 
åtminstone 500 miljarder (50 miljarder €), utslaget över en 30 årsperiod, till följd av att 
sjukvårdskostnader troligen kommer att minskas eftersom arbetsmiljöriskerna blir lägre.107 
 
Fördelen med REACH är att samma regler kommer att gälla för alla kemikalier som används 
inom EU. Information om kemikaliers effekter, både akuta och långtidsverkande, kommer att 
behöva undersökas och för industrin kommer de nya reglerna att stimulera forskning och 
utveckling av säkrare kemiska ämnen.108 De som ska registrera ”phase-in substances” 
(infasningsämnen, d.v.s. existerande kemikalier som finns med i EINECS (European 
Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)) är skyldiga att förregistrera dessa 
12-18 månader efter att REACH trätt i kraft.109 Förregistreringen görs för att aktuell data ska 
kunna göras offentlig och delas med andra. På så sätt kan försök på ryggradsdjur minskas och 
i förlängningen även kostnader för industrin, eftersom antalet nödvändiga tester minskas. För 
både infasnings- och icke-infasningsämnen, ska data som framtagits utifrån tester på 
ryggradsdjur, delas i utbyte mot betalning.110 
 
En indirekt fördel med REACH kan innebära en ökad utveckling av QSAR:s (Quantitative 
Structure Activity Relationships) och andra metoder som inte kräver några tester på djur.111 
QSAR:s används för att teoretiskt beräkna olika ämnens toxiska verkan och förutsättningen 
för att kunna använda metoden är att man hittat ett samband mellan ämnenas molekylstruktur 
och deras förmåga att framkalla biologiska effekter. Om man lyckas kartlägga sådana 
kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR) för ett begränsat antal kongener med känd 
toxicitet, kan sambanden användas för att förutsäga toxiciteten hos andra föreningar inom 
samma grupp av ämnen, som har liknande egenskaper.112 QSAR:s kan vara ett alternativ för 

                                                 
104 Kemikalieinspektionen (2006), s. 4 
105 Antonia Reihlen & Heike Lüskow (2007). Analysis of Studies Discussing Benefits of REACH, Ökopol, p. 5 - 6 
106 European Commission, p. 15 - 16 
107 Ibid; Kemikalieinspektionen (2006), s. 2 
108 European Commission, p. 5, 10 
109 The European Parliament and the Council of the European Parliament (2006), p. 57 - 58 
110 European Commission, p. 5, 10 
111 Antonia Reihlen & Heike Lüskow (2007), p. 15 
112 Claes Bernes (1998), s. 122 
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att minska kostnader vid testning av substanser och REACH kan påverka så att ökad 
användarinformation, om hantering och tolkning av data, sprids om dessa metoder och att det 
på lång sikt blir en ökad acceptans för information som tagits fram med dessa metoder.113   

4.3.2 Affärsmässiga fördelar 
De affärsmässiga fördelar som REACH kan innebära för företag kan delas in i minskade 
kostnader och icke-monetära fördelar på marknaden. Minskade kostnader kan fås genom att 
använda all den nya och omfattande informationen, som ska samlas i enlighet med REACH, 
till att göra bättre val i fråga om råmaterial, riskhantering inom det egna området och för 
berörda parter längre ned i leverantörskedjan, eller att förebygga onödiga ändringar på design 
av processer eller produkter till följd av kemiska ämnen. Direkta fördelar bör kunna ses från 
de lättade kraven på framtagandet av nya substanser och forskning och utveckling, men också 
för att det blir en enhetlig lag för alla kemikalier inom EU. Marknadsfördelar kan uppstå 
eftersom REACH innebär att man får ökade möjligheter att hitta bättre information än 
tidigare, men också från det faktum att orättvis konkurrens förebyggs, samarbetet längs 
leverantörskedjan kan förbättras samt att företaget kan förbättra sitt rykte. Ett bra 
företagsrykte ökar den finansiella förmågan, minskar återhämtning efter kriser och främjar 
stödjande beteende från andra intressenter, som också kan vinna på att verka 
miljöfrämjande.114 
 
Den ökade informationen, särskilt om säker hantering och riskhanteringsåtgärder, kan leda till 
att REACH påverkar kemisk riskhantering på företagsnivå vilket kan resultera i lägre 
kostnader. Några exempel kan vara minskade juridiska och försäkringskostnader för kemiska 
användare, mindre behov att svara på frågor från kunder etc. och att mindre åtgärder behövs 
för att optimera riskhanteringsåtgärder.115 
 
REACH kommer med största sannolikhet att leda till utveckling av nya kemiska ämnen men 
också att nya användningsområden skapas för redan existerande ämnen och/eller optimisering 
av produkter och processer. Ett exempel är att REACH kommer att stödja konkurrens inom 
produktsäkerhet och information om säker hantering och användning, vilket kommer att 
innebära att forskning och utveckling av säkrare produkter kommer att innebära 
konkurrensfördel på marknaden.116                 
 
Ett resultat av att kemiska ämnen ska riskbedömas i större utsträckning än tidigare är att 
tillverkare/importörer inte kan marknadsföra sina produkter för användning som kan medföra 
risker. Delat ansvar genom leverantörskedjan och framtagande samt kommunicering av 
riskinformation kan innebära att affärsmässiga risker kan komma att minska för företagarna. 
Om en nedströmsanvändare använder produkten på ett sådant sätt som tillverkare/importör 
inte kan garantera som riskfri, kan inte tillverkare/importör hållas ansvarig om skada skulle 
uppstå och därmed heller inte bli ersättningsskyldig gentemot användaren. Ännu en 
affärsmässig fördel med REACH är att den kemiska marknaden kommer att bli mer 
förutsägbar. Dagens kemikaliemarknad ger otillräckligt skydd vid oförutsedda händelser 
eftersom den saknar systematisk screening av eko-toxikologiska konsekvenser hos 
kemikalier. Ett exempel kan vara plötslig upptäckt och skandalisering av oroväckande 
egenskaper hos en kemisk substans.117 
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114 Ibid. p. 7;10 
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117 Ibid. p. 10 - 11 
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4.3.3 Miljömässiga fördelar 
REACH förväntas ge fördelar för miljön i form av färre skador på miljön, mindre utgifter för 
att kompensera för miljöskador och reducering av risken att miljön utsätts för farliga 
kemikalier. Bättre information om egenskaper hos kemiska substanser och deras säkra 
användningsområden kommer indirekt att leda till mindre skada på miljön. Utvärdering av ett 
ämnes säkerhet innan marknadsföring kommer att ge upphov till att riskhanteringsåtgärder 
införs snabbare samt även någon form av kontroll över hur kemikalier används, eftersom 
registrering och i vissa fall godkännande krävs för att kemikalier ska få användas. Detta 
innebär en direkt fördel eftersom kostnader för sanering av miljöskador minskas. Ny 
information om farliga kemiska substanser kommer att få till följd att118: 
 

- Substanser kan dras tillbaka från marknaden, 
- Substanser inkluderas i andra miljölagar p.g.a. nya regler kring klassificering och 

dessa ämnen blir då mer strikt reglerade, 
- Kemiska ämnen av detta slag bara får användas under säkra förhållanden enligt 

informationen i säkerhetsdatabladen, samt att 
- Substanser bara får användas efter godkännande av den europeiska 

kemikaliemyndigheten och under strikta förhållanden. 
 
Kemiska substanser kan vara skadliga både för människors hälsa och för miljön och 
effekterna kan undgå upptäckt i decennier. Kemiska ämnen kan tas upp och lagras i våra 
kroppar och orsaka allergier, cancer, ge skador på arvsmassa och fosterskador. PCB har 
använts i stor skala i lim och fogmassor och är ett välkänt exempel på dålig kontroll av 
kemiska ämnen. Trots att användningen av PCB, som är ett starkt miljöfarligt ämne, 
förbjudits sedan länge kommer det att cirkulera många år i miljön innan det bryts ner. 
Saneringen av PCB i Europa kommer uppskattningsvis att kosta 135 - 675 miljarder kronor. 
Det positiva med REACH, ur miljöskyddssynpunkt, är att behovet av dyra saneringsåtgärder 
borde kunna minska i framtiden i och med att viktig information tas fram om kemiska ämnens 
egenskaper och risker.119 
 

                                                 
118 Antonia Reihlen & Heike Lüskow (2007), p. 8, 18 - 19 
119 Kemikalieinspektionen (2006), s. 1 - 2 
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5 Företagsintervjuer 
För att ytterligare utreda hur industrin kommer att beröras av REACH och höra vad 
industriaktörer anser om de nya kemikaliereglerna har fem företag i Östergötland, vilka 
hanterar kemikalier, intervjuats om hur de ser på REACH och vilka troliga effekter som lagen 
väntas ge för just dem. Det intressanta med mina intervjuer var att se hur resultaten från 
litteraturstudierna stämde överens med verkligheten och om kemikalieföretagen hade samma 
uppfattning om REACH som mina litterära källor. Det var också viktigt för mig att veta vad 
de ansåg om mina resultat, om de verkade trovärdiga och om de möjliga effekterna av 
REACH som jag hittat, verkade rimliga för europeisk industri och miljön.  Dessa intervjuer 
tog upp både fördelar och nackdelar ur företagens perspektiv med den nya 
kemikalielagstiftningen.  
 
Nedan följer referat från varje intervju där företagens åsikter redovisas. Vid intervjuerna 
användes ett frågeformulär som grund, med ett antal standardfrågor (se bilaga 2). Vid varje 
intervju ställdes även följdfrågor som i vissa fall var specifika för det enskilda företaget och 
dessa redovisas inte. I referenslistan under personlig kommunikation finns en förteckning 
över kontaktade personer, från företag som ingått i denna studie.  

5.1 Företag A 
Detta företag ingår i en nordisk koncern som har sitt huvudkontor i Norrköping och 
dotterbolag i Norge, Danmark och Finland. Företaget är ett av de ledande 
leverantörsföretagen inom ytbehandlings- och elektronikindustrin i Norden och tillverkar samt 
köper kemikalier som ingår i produkter, vilka används till ytbehandling. De gör även 
anläggningar och säljer metaller och andra material som används inom 
ytbehandlingsindustrin. En av de större kunderna i Östergötland är BT Industries i Mjölby. 
Andra större kunder är bil- och telekomindustrin och en hel del av företagets produkter säljs 
på export över hela världen. Företaget berörs av REACH eftersom de importerar en hel del 
kemiska produkter och ämnen från länder utanför EU. Som leverantör av kemiska produkter 
till industrin ansvarar de för att ge korrekt information om kemiska produkters 
användningsområden och användningssätt.  

5.1.1 Beredda på REACH 
REACH har diskuterats inom företaget sedan förordningen började behandlas inom EU för ca 
tre år sedan. Man har aktivt följt informationsflödet kring de förändringar, som sedan dess 
gjorts i REACH och företaget vet ungefär vilka effekter den nya kemikalielagen kommer att 
ge för just dem. Däremot finns inga uppgifter om de kostnadsmassor som REACH kommer 
att medföra eftersom myndigheten i Helsingfors, som ska ansvara för att REACH genomförs, 
inte startat upp sin verksamhet och därför ännu inte bestämt kostnader för registrering. 
Företaget vet ungefär vilka uppgifter de behöver ta fram för att uppfylla lagkraven i REACH, 
men vad notan sedan blir och hur verkligheten kommer att se ut vet de naturligtvis ingenting 
om i dagsläget. Än så länge har det varit knapert med information från 
Kemikalieinspektionens sida hur företag ska agera i samband med att REACH träder i kraft. 
Just nu finns inte tillförlitlig information att ge om hur registreringsprocessen exakt ska gå till. 
Företaget har i stället följt sin egen strategi och har idag god insikt i hur arbetet med REACH 
förmodligen kommer att se ut när ECHA väl har startat upp sin verksamhet, vilket ska pågå 
fram till juni 2008. Företaget har utarbetat en projektplan för att kunna uppfylla direktiven i 
REACH och ett antal strategidokument har utarbetats som ska styra arbetet. En arbetsgrupp 
har tillsats som ska arbeta med REACH-frågor och REACH-arbete har även lagts in under 
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företagets kvalitets- och miljömål för år 2007. Detta innebär att det automatiskt blir en 
uppföljning på det som företaget gör inom REACH. 
 
Vad gäller nedströmsanvändare och hur deras användning av företagets produkter kommer att 
påverkas av REACH, förs i nuläget diskussioner med de större kunderna. Hittills har företaget 
inte fått så många frågor från sina kunder, men man arbetar med att ta fram ett dokument att 
ge till sina kunder som beskriver hur REACH ska fungera och hur användare kan komma att 
påverkas. Viktigt för företaget att få reda på är om deras produkter används på udda sätt, som 
skiljer sig från de ändamål som företaget redan idag bedömer som säker användning. I stort 
sett vet företaget hur deras produkter används. 
 
För tillfället finns det inga användningskoder i REACH, som beskriver vilka användare som 
påverkas av REACH och hur de i så fall kommer att drabbas. Än så länge är formuleringarna i 
REACH mycket ”luddiga” och brett formulerade. Idag står det bara att 
industrianvändare/konsumentanvändare ska se till att deras användning blir registrerad av 
deras leverantörer; det finns inget som säger hur man på detaljnivå ska gå in på olika typer av 
användning. 

5.1.2 Information från leverantörer 
Företaget har i dagsläget god kontroll över ämnen som de använder och är till stor del 
beroende av leverantörers information om kemiska ämnens egenskaper. Företaget kräver in 
olika typer av toxikologiska data och miljödata på allt de köper in och sedan använder i sin 
produktion och har krav på sig att se till att de har uppdaterade säkerhetsdatablad. Totalt sett 
omsätts ungefär ett par tusen ton kemikalier per år i företagets produktion och de räknar för 
tillfället med att behöva registrera ett tjugotal ämnen enligt REACH. Eventuellt kanske fler 
ämnen förregistreras än som sedan registreras, för att företaget ska vara säkra på att all 
användning blir registrerad på något sätt.  
 
Vad gäller tillräcklig information från leverantörer om kemikalieinnehåll och risker, så 
varierar detta mycket mellan leverantörer. Det beror mycket på varifrån man köper in 
produkter; EU har gemensamma regler om vilken information som leverantörer ska tillgodose 
sina kunder med medan t.ex. USA har ett helt annat regelsystem. Företaget vill inte påstå att 
det systemet är sämre men man gör sina kemikaliebedömningar utifrån andra kriterier än vad 
som gäller inom EU, vilket ofta kan utgöra problem. Framför allt varierar klassificering av 
ämnen mellan de olika regelsystemen. Många olika lagstiftningar går i varandra och väldigt 
många olika bedömningar görs, men det viktigaste är att miljöfarlighetssymbolen inte 
tillämpas i lika stor utsträckning i andra länder jämfört med Sverige. Företaget måste därför ta 
reda på vad innehållet är i deras leverantörers produkter och diskussioner förs mellan 
leverantörer och företaget, men det är företaget som får ta ansvaret för att det sköts på rätt sätt 
och att rätt slags information tas fram.   
 
Vad gäller information i säkerhetsdatabladen, som vänder sig till slutanvändare, så kan 
användarrekommendationerna ibland vara jättedåliga från en del leverantörer. Företaget som 
importerar varorna får då skriva om informationen så att den ska passa den aktuella 
marknaden. När man köper varor från andra länder beror typen av information som ges ofta 
på vilken företagskultur landet har. Från t.ex. USA fås information som till viss del kan vara 
överdriven. En första hjälpen-situation för ett frätande ämne kan beskrivas i 
varuinformationen för ett ämne som egentligen kanske är helt ofarligt, vilket beror på att man 
vill förebygga skador och skadestånd så långt som möjligt. Företaget tycker att den 
information som de ska ge slutanvändare om säker användning, enligt REACH, är väldigt 
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viktig att tänka på och hur utförligt den typen av information ska beskrivas. Vad gäller 
uppdatering av säkerhetsdatabladen i samband med REACH ses inte det som ett större 
problem, om det bara är så att några punkter byter plats i den ”mall” som används idag. Om 
inte några ändringar behöver göras informationsmässigt kring t.ex. klassificering av ämnen 
kommer detta inte att vara problematiskt för företaget.  

5.1.3 Produktion 
Företaget har god kontroll över typ och mängd av biprodukter som uppstår i samband med 
deras produktion och vart dessa sedan tar vägen. De är tillståndspliktiga vilket betyder att de 
har en kontrollapparat och gör årligen en miljörapport som redovisar vart alla utsläpp tar 
vägen. Allt spill och annat som släpps ut går till företagets egna reningsverk där det tas om 
hand. Företaget omfattas av Sevesodirektivet och har utarbetat scenarion som beskriver hur 
man ska agera om utsläpp av vissa ämnen sker och hur man ska förebygga och åtgärda 
miljöskador som företaget skulle kunna orsaka. 
 
I företagets produktion används en del utfasningsämnen, men de försöker minska 
användningen av dessa och hitta andra alternativ med mindre farliga egenskaper. Ofta styrs 
utfasningen av ämnen av andra direktiv än REACH, men om företaget fortfarande använder 
den typen av ämnen när REACH-arbetet påbörjas i Helsingfors och förregistrering ska ske 
(juni - dec 2008) kommer företaget få en ”prislapp” på dessa ämnen. Företaget räknar i 
nuläget med att behöva godkännande för vissa ämnen av ECHA, men det beror mycket på 
vilka leverantörer de väljer. Om en leverantör används som redan har tillstånd för det aktuella 
ämnet, kommer företaget bara att beröras som nedströmsanvändare och behöver då endast 
rapportera om sin användning. 
 
Företaget ser REACH-anpassningen framför allt som en strategifråga och nästan inte ens som 
en miljöfråga. När de har tittat på REACH så har de sett förordningen som en inköps- och 
strategifråga och det viktigaste är att inköpen fungerar även när REACH börjat gälla. Det 
självklart viktigaste för företaget är att se till att de har en råvarutillgång så att de inte hamnar 
i den situationen att, som nedströmsanvändare, ha leverantörer som bestämmer sig för att fasa 
ut varor och då inte går in med en anmälan enligt REACH. Om detta skulle röra sig om en 
strategisk råvara för företaget innebär detta att de då inte har någon råvarutillgång. Idag vet 
företaget inte vad deras leverantörer kommer att anmäla och inte och den diskussionen är 
jätteviktig från deras sida att föra med råvaruleverantörer, framför allt inom men kanske även 
utanför Europa.   

5.1.4 Effekter av REACH 
Företaget anser att det positiva med REACH, med tanke på hälso- och miljöaspekter, är att 
REACH kommer att medföra att man kan få tillgång till mer information om varje ämne och 
att en tillförlitlig källa om kemikalier byggs upp så att man lättare kan få fram information om 
ämnen jämfört med idag. Det är ju det som är det bakomliggande syftet med REACH. 
Företaget anser att det är viktigt att man bestämmer vilka grundläggande data som ska finnas 
med idag om kemikaliers egenskaper. Idag är det problematiskt att man kan hitta helt olika 
uppgifter om samma ämnen, beroende på vilken källa man har. Om företaget köper in samma 
ämne från två olika leverantörer kan de få helt olika toxikologiska värden. REACH kommer 
alltså leda till att man får ett enhetligare system med tillförlitlig information.  
 
Något som företaget oroar sig för är hur tillflödet av nya ämnen ska hanteras i REACH, vilket 
man anser att den europeiska kommissionen har tänkt till väldigt lite om när REACH 
arbetades fram. Om ett företag vill ersätta ett farligt ämne, som t.ex. kan vara cancerogent, 
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med ett nytt ämne som inte över huvudtaget finns på marknaden idag, så kan kostnaden för 
registrering av det nya ämnet bli oerhört stor om man registrerar ensam. Detta gäller även om 
det nya ämnet substitueras av miljöskäl och risken är då att man är kvar i den gamla 
användningen. Bekymret är alltså att REACH kan innebära en broms för att ersätta ämnen 
med andra och hur detta ska hanteras vet inte företaget idag. ”Det kan ju inte vara meningen 
att miljöriktiga produkter ska förhindras på marknaden genom att frysa ut dem”, menar 
företaget. REACH utgår från dagsläget, de kemikalier som finns på marknaden idag, men hela 
tiden sker ju en utveckling och nya produkter arbetas fram. Företaget oroar sig därför för hur 
det kommer att fungera med nya ämnen som utvecklas efter att förregistreringar har gjorts och 
den perioden är slut.  
  
Ett annat problem som företaget kommer att stå inför är att eftersom REACH-registreringen 
är mängdberoende, så kan det bli intressant för dem att förlägga sin produktion i länder 
utanför EU. Om ett företag klarar sin kemikaliehantering under 1 ton, som är gränsvärdet 
enligt REACH, behöver man ju inte göra någon registrering. Hamnar man över den gränsen 
så kanske man måste stå för alla kostnader och varför skulle ett företag förlägga sin 
produktion inom EU då? Följden blir i så fall att företag flyttar sin verksamhet utanför EU för 
att kringgå den här typen av lagstiftning och då blir det också en sämre kontroll över 
kemikalier som produceras. Orosmolnen kring REACH ligger framför allt på den ekonomiska 
sidan och man befarar att en konsekvens kan vara att priset på kemikalier kommer att öka. 
Redan idag har företaget sett indikationer på att detta kommer att ske.    
 
De förändringar som företaget hade velat se i REACH redan nu är främst bättre uppgifter om 
kostnader för företag att registrera olika ämnen. Det andra är hur man kommer att hantera 
substitution; nya ämnen som kommer ut på marknaden ser företaget som ett jätteproblem just 
nu. Om företaget utvecklar något nytt ämne så riskerar de att få en miljonkostnad för tester 
som det är nu och det har man inte tagit hänsyn till i REACH. Redan från början hade 
företaget velat ha lite klarare besked i just den frågan. 

5.2 Företag B 
Detta företag tillverkar och säljer färg och lack för industriell målning och tillhör ett 
återförsäljarnät till Beckers Industrifärg (Beckers Industrial Coatings). I Sverige finns åtta 
stycken liknande företag inom detta återförsäljarnät och var och ett är fristående bolag. Det 
företag som kontaktats i samband med detta arbete är placerat i Linköping.  
 
Företaget tillverkar färg och lack till verkstads-, trä- och plastindustri. Till verkstadsindustrin 
tillverkas färgsystem som ska passa till framför allt stål och plåt, och till träindustrin 
framställs lack och bets till bl.a. kontorsmöbler och trappor. Ett annat stort område är plast 
eftersom det finns så många olika varianter av plast med varierande egenskaper, vilket ställer 
höga krav på utformning av ytbehandlingen. Företaget importerar/tillverkar inte själv de 
kemikalier som används inom produktionen utan köper in dessa från främst svenska 
leverantörer. Företaget berörs därmed av REACH enbart som nedströmsanvändare och är 
beroende av leverantörers information om kemikaliers egenskaper och risker. Företaget 
kommer därmed inte att behöva registrera några av de kemikalier som de idag använder, 
enligt reglerna i REACH, utan behöver endast se till att deras kemikalieanvändning blir 
registrerad av deras leverantörer. 
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5.2.1 Inte så insatta i REACH 
Företaget är i nuläget inte så insatt i REACH och har inte fått så mycket information från sina 
leverantörer om hur REACH kommer att påverka företagets kemikalieanvändning. Företaget 
hade gärna velat ha mera information från sina leverantörer om just detta och har istället haft 
kontakt med miljökontoret i Linköping, för att få en del kunskap om hur REACH ska fungera. 
Företaget kommer att påverkas på så sätt att de är skyldiga att förse sina kunder med 
uppdaterade säkerhetsdatablad, på de färgblandningar som tillverkas, och företaget behöver 
då ett datasystem som klarar av de förändringar som REACH medför i säkerhetsdatabladen. 
Företaget inväntar för att se hur deras leverantörer ska hantera det här med REACH, eftersom 
de är beroende av dem när de köper in material. Därefter kommer de att följa de anpassningar 
som leverantörerna gör för att säkra sin råvarutillgång. Företaget tycker att det generellt sett 
har varit dåligt med information till enskilda företag om REACH. Ofta när det kommer nya 
direktiv så är man medveten om att det ska komma långt i förväg, men sedan när nya lagar 
plötsligt börjar gälla visar det sig ofta att man inte har förberett sig i tid.  
 
Företaget tror att man använder ett par ton kemikalier om året i sin produktion. Det är svårt att 
ange ett exakt värde eftersom man inte riktigt vet var man ska dra gränsen över vad som 
räknas som kemikalie och inte, när företaget köper in mycket halvfabrikat. Alla kemikalier 
som köps in och sedan används i produktionen förs in i ett internt register, för att kontrollera 
hur mycket kemikalier som används och företaget tror att de använder ett femtiotal kemikalier 
som skulle kunna behöva registreras enligt REACH. Denna registrering ska då göras av 
tillverkare/importör. 
 
Företaget anser att de idag inte får tillräcklig information från leverantörer om 
kemikalieinnehåll och risker. De saknar uppdaterad information om vad som konkret kommer 
att ske när nya direktiv tas i kraft och hur kundens kemikalieanvändning då påverkas. Idag får 
kunden själv jaga information på annat håll för att få tillförlitliga uppgifter. Leverantörerna 
borde vara förberedda i ett tidigt skede och informera sina kunder i god tid om ändringar 
kommer att ske inom råvarutillförsel. Företaget kommer framöver att ställa högre krav på sina 
leverantörer och kräva bättre information i enlighet med REACH.    

5.2.2 Användning av ämnen med farliga egenskaper 
Företaget använder en del ämnen med särskilt farliga egenskaper och tillämpar ”döda fisken-
symbolen” på produkter som innehåller dessa typer av ämnen. Det är en relativt ny symbol för 
att informera om att produkterna innehåller ämnen som kan ge skador på miljön. Företaget har 
idag ett par produkter med den märkningen och de arbetar aktivt med att försöka minska 
användningen av dessa ämnen och även hitta andra alternativ. I färgindustrin tillämpas mer 
och mer vattenbaserade produkter som ska främja miljön. Vattenbaserade produkter har dock 
inte enbart positiva effekter eftersom de inte bara kan innehålla vatten. En liten mängd 
lösningsmedel behövs alltid och konserveringsmedel måste också tillsättas för att förhindra 
mögelsvampar t.ex. Produkterna inom färgbranschen är inte helt riskfria och det kan de heller 
aldrig bli, om man vill behålla de egenskaper som färgen har. Vissa ämnen som företaget 
använder, som har särskilt farliga egenskaper, kommer nog att kräva godkännande av den 
europeiska kemikaliemyndigheten för fortsatt användning.  
 
Om en del ämnen inte blir godkända utan istället ska fasas ut, måste företag ändra sin 
produktion. Detta kommer nog att bli problematiskt för det aktuella företaget, men 
färgindustrin har stått inför liknande saker tidigare. När man tog bort bly ur färger för ett antal 
år sedan lyckades man lösa det problemet fast man trodde att det var omöjligt. Kunderna hade 
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vissa krav på hur färgen skulle se ut och dessa egenskaper gick bara att få med hjälp av bly på 
den tiden. Färgbranschen är hela tiden i förändring och det ser man som positivt och företaget 
tror att REACH förmodligen kommer att främja denna utveckling och att fler ämnen i 
framtiden kommer att substitueras av framför allt miljöskäl. 

5.2.3 Framtidsutsikter 
Företaget håller i nuläget på att utarbeta en plan för att uppfylla kraven i REACH och har 
anlitat ett konsultföretag, som ska arbeta med REACH-frågor och se till att företaget anpassas 
till de nya reglerna vad gäller kemikaliehantering. För att uppdatera säkerhetsdatablad, som 
blir det största problemet för företaget när REACH börjar gälla, kommer en programvara att 
köpas in som är anpassad efter direktiven i REACH. Att några punkter byter plats i 
databladen ser de inte som någon stor skillnad eftersom det i stort sett kommer att vara samma 
information och klassificeringar i säkerhetsdatabladen, som redan används idag.  
 
Företaget ser i nuläget inte att REACH kommer att innebära stora kostnader, det är i så fall 
enbart den arbetsinsats som krävs för att anpassas efter de nya reglerna. I stället ser de 
fördelar på så sätt att REACH kan främja utvecklingen mot ett miljövänligare samhälle, 
eftersom mer kunskap görs offentlig om egenskaper och effekter hos kemikalier och att man 
får underlag till att göra bättre kemikalieval. Företaget anser dock att REACH-arbetet måste 
vara på en sådan nivå att det inte blir för komplicerat utan faktiskt fungerar i praktiken och att 
kraven ska vara lätta att genomföra för enskilda företag. Som det är idag är REACH luddigt 
formulerad; man vet ungefär vad den nya kemikalielagen kommer att innebära, men man hade 
önskat lite klarare besked och information om hur REACH-arbetet ska gå till mera konkret 
vad gäller framför allt registrering.    

 
När nya lagar ska börja gälla är det alltid svårt att veta exakt hur det ska bli och vilka 
konsekvenser som uppstår. Det gäller att industrin, oavsett vilken typ det är, följer med när 
nya direktiv och lagar från myndigheter kommer till stånd så att särskilt små företag, kan 
hänga med i utvecklingen. Det aktuella företaget, som är en liten industri, har inte riktigt fått 
tillräcklig information om REACH och den nya lagen kom lite som en överraskning för dem. 
Många kemikalieanvändare vet ännu inte riktigt hur det kommer att bli när REACH-arbetet 
startar. 

5.3 Företag C 
Detta företag är ett kemikalieföretag med huvudkontor i Norrköping vars verksamhet i 
huvudsak består av distribution av kemikalier. Verksamheten utgörs av försäljning av flytande 
och fasta kemikalier till industri, kommun/landsting, färggross etc. Företaget köper in 
kemikalier som sedan förpackas om i mindre kvantiteter och säljs vidare till diverse kunder. 
Företaget har ingen direkt produktion av kemikalier/kemikalieberedningar men tillverkar 
utspädningar av koncentrerade kemikalier som köps in, t.ex. koncentrerad saltsyra. 
Blandningar görs åt en del kunder på kundernas egna produkter och då betecknas företaget 
endast som legotillverkare. 

5.3.1 Tyst om REACH 
Generellt sett tycker företaget att det har varit ganska tyst om REACH från alla håll och 
kanter och man har inte fått mycket information. De visste i ett tidigt skede att det skulle 
komma en lagstiftning, men det har inte varit någon som kunde informera om vad REACH 
egentligen innebar. Det är egentligen under det senaste halvåret (våren 2007) som företaget 
tycker att det har börjat komma mer information om REACH från t.ex. 



 

 31  

Kemikalieinspektionen. En del av företagets anställda var på en kurs om REACH i mars 2007 
och börjar nu sätta sig in i vad den nya kemikalielagen innebär för just deras företag.  
 
Kemikalieinspektionen har varit ganska sent ute med information om REACH och när 
företaget ringt och ställt frågor har de inte haft några klara besked att ge. Däremot nu, när man 
startat en ”helpdesk” om REACH, känner företaget att man får mer hjälp från 
Kemikalieinspektionen om hur man ska tolka lagtexten. Annars har företaget fått ta reda på 
information själva om REACH, men de har också avvaktat eftersom det inte är så många som 
vetat rent konkret hur registreringsprocessen enligt REACH ska gå till. Det som varit 
problematiskt från företagets sida är att det varit svårt att ta reda på information när 
myndigheterna, som borde sitta inne med kunskapen, inte ens vet vad som ska hända. 
Fortfarande känns det oklart hur REACH ska fungera i praktiken och troligtvis kommer 
många saker att ändras allt eftersom arbetet med REACH fortlöper, p.g.a. att en del av 
innehållet i lagtexten kanske inte är praktiskt genomförbart. 
 
Detta företag är inte en tillverkare enligt definitionen i REACH, men de berörs eftersom de 
importerar en del kemikalier. Eftersom endast företagets importkemikalier berörs ses inte 
REACH som ett stort problem, då de endast importerar 5-10 produkter av de totalt ca 300 
produkter som företaget saluför. Importkemikalierna kommer att förregistreras till december 
2008 och troligtvis behöver företaget inte registrera alla av dessa. Som kemikaliedistributör 
kommer företaget inte att påverkas så jättemycket av REACH. De kommer att vara en 
nedströmsanvändare i och med att de gör vissa beredningar (spädningar) och de kommer bara 
att påverkas så till vida att de måste informera om sin användning uppåt och nedåt i 
distributionskedjan och informera sina kunder om kemikaliers egenskaper via 
säkerhetsdatablad, vilket de gör redan idag. Företagets säljare har utbildats i REACH för att 
kunna informera kunder om hur REACH kommer att påverka användning av företagets 
produkter och vilka förändringar som kan komma att ske vad gäller produktsortiment.    

5.3.2 Problem med korrekt information 
Först och främst får företaget information om kemikalier från sina leverantörer – det är dem 
som företaget litar på till stor del. Om företaget tycker att en klassning som en leverantör har 
gjort är felaktig, så följer de främst rekommendationerna på Kemikalieinspektionens hemsida 
för att få tillförlitlig information. I bland får företaget inte helt korrekta uppgifter från 
leverantörer eller så kanske de har fått fullständiga uppgifter om kemikaliers innehåll men att 
de har klassat fel, vilket ibland händer. 
 
Från en del leverantörer får företaget väldigt bra information medan andra tillhandahåller 
mindre bra information. Något som företaget upplever som relativt vanligt är att man skriver 
att produkten är farligare än vad den egentligen är, vilket företaget tycker är lite problematiskt 
eftersom informationen faktiskt är felaktig. Företaget menar också att detta inte är ett klart 
felaktigt beteende, eftersom försiktighetsprincipen säger att man ska ta det försiktigt när man 
hanterar kemikalier och att man därför bör hantera alla kemikalier som potentiellt skadliga. 
Oftast är utländska säkerhetsdatablad mindre bra vad gäller information om kemikalier och 
detta företag importerar en del från Kina, där det inte ställs samma krav på innehåll i 
säkerhetsdatablad som inom EU.  
 
Företaget anser inte att säkerhetsdatabladen, som de är utformade idag, ger tillräcklig 
information för att de ska kunna uppfylla REACH. REACH kräver betydligt mer information 
om ekotoxikologiska och miljöfarliga egenskaper och de punkterna är väldigt fattiga på 
information idag. Leverantörerna behöver utföra mer tester kring vilka effekter som 
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kemikalier ger för hälsa och miljö och berätta mer utförligt hur man ska hantera produkter och 
vilka skyddsåtgärder som krävs för säker hantering. De borde också ange om andra 
kemikalier med mindre farliga egenskaper finns att tillgå. Företaget kommer att ställa högre 
krav på sina leverantörer i och med REACH och kräva mer information om de kemikalier 
som köps in, eftersom de i sin tur måste se till så att de uppfyller kraven som 
nedströmsanvändare. Då måste de se till att de har aktuell och uppdaterad information från 
sina leverantörer och då kommer högre krav att ställas på leverantörer, i alla fall de som är 
inom EU. Leverantörer utanför EU kommer nog däremot inte att ge mer information eftersom 
de inte berörs av REACH och de tycker förmodligen inte att de behöver tillmötesgå de här 
kraven. 

5.3.3 Tillstånd för ämnen med särskilt farliga egenskaper 
Företaget har produkter som innehåller ämnen med särskilt farliga egenskaper, men eftersom 
de bara är distributör så har de inga möjligheter att själva driva produktutveckling utan 
ansvaret ligger på deras kunder att hitta andra alternativ om de använder de här farliga 
kemikalierna. Företaget kan dock ge rekommendationer till sina kunder om de får information 
om att farliga kemikalier kan bytas ut mot andra med mindre farliga egenskaper. Företaget 
tror att de har ämnen som antagligen kommer att kräva godkännande av den europeiska 
kemikaliemyndigheten. De ser faktiskt inte det som ett problem eftersom de har vissa särskilt 
farliga kemikalier som redan idag kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
De produkter som kommer att beröras av REACH på detta sätt är ungefär samma produkter 
som redan idag kräver någon form av tillstånd. Däremot så vet man inte riktigt vad det här 
tillståndet innebär, hur hårt det kommer att vara och hur svårt det kommer att vara att få 
tillståndet. Idag beviljar Länsstyrelsen dispenser för kemikalier med särskilt farliga 
egenskaper, ganska frikostigt och då är det fråga om det här tillståndet också kommer att vara 
lätt att få om man bara motiverar att man inte kan använda något annat ämne. Redan idag ska 
man motivera till Länsstyrelsen att andra alternativ inte finns att tillgå som är tekniskt och 
ekonomiskt rimliga, vilket också kommer att gälla enligt REACH. Det är viktigt att komma 
ihåg att det är ju inte företaget själva som använder de produkter som de säljer, som har 
särskilt farliga egenskaper. Kommer det andra alternativ så säljer självklart företaget de 
kemikalierna istället, så för deras verksamhet är det inget problem om REACH skulle kräva 
tillstånd för vissa kemikalier. 

5.3.4 Uppdatering av säkerhetsdatablad 
Företaget har inte direkt satt upp någon plan/strategi för att uppfylla kraven i REACH utan de 
har en tidsplan när olika saker ska vara inlämnade och färdiga. T.ex. så vet de när 
förhandsregistreringen ska vara färdig och de vet om att säkerhetsdatabladen kommer att få en 
lite annorlunda utformning. För att uppdatera sina säkerhetsdatablad har företaget anställt en 
person under sommaren 2007. Eventuellt tror företaget att de kommer att behöva extern 
kompetens i form av t.ex. miljökonsulter om det blir aktuellt med ”riktig” registrering (inte 
förregistrering) av vissa ämnen. Vid en registrering krävs det mycket omfattande information 
och undersökningar kring ämnet i fråga och där kanske företaget behöver hjälp om de inte går 
samman med andra importörer eller företag, som tar in samma kemikalier som dem. I så fall 
registrerar de då tillsammans och delar på arbetsuppgifterna och kostnaderna, men det är inget 
som är bestämt idag.  
 
Uppdatering av säkerhetsdatabladen kommer att innebära mycket arbete för företaget, som 
har runt 300 produkter som kräver säkerhetsdatablad idag. Säkerhetsdatabladen har de inlagda 
i Word och när de får ett nytt säkerhetsdatablad från en leverantör kollar de alltid om det skett 
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några förändringar. I så fall arbetar de om sitt eget säkerhetsdatablad som sedan skickas med 
produkterna ut till kunderna. Företaget har diskuterat om de ska ha ett datasystem för att 
uppdatera säkerhetsdatabladen istället, eftersom det nu börjar bli lite många säkerhetsdatablad 
att hålla reda på. Det skulle kanske vara smidigare för dem att ha ett 
säkerhetsdatabladssystem, men när de har pratat runt med olika experter så menar de att det 
inte finns tillräckligt bra datasystem för detta idag. En av dem föreslog därför att företaget 
skulle fortsätta att ha sina säkerhetsdatablad i Word, eftersom de ansåg att det inte finns något 
system idag som klarar av uppdateringen enligt REACH. 

5.3.5 Fördelar och nackdelar med REACH 
Företaget menar att REACH förmodligen kommer att ge både nackdelar och fördelar för dem. 
I ett inledande skede kommer det att bli stora kostnader eftersom man måste göra om 
säkerhetsdatabladen, skriva om produktinformationen, hålla koll på leverantörer och ta fram 
den informationen som krävs enligt REACH. I ett senare skede, när kemikaliemyndigheten i 
Helsingfors har upprättat sitt klassificerings- och märkningsregister, kommer det att bli 
mycket lättare för företaget. Då är det ju en enhetlig klassificering; idag kan två olika 
leverantörer klassa samma produkter olika. REACH kommer troligen att göra så att det blir 
lättare att ta fram rätt sorts information om kemikalier, eftersom ett enhetligt register över 
kemikalier skapas.  
 
REACH kan också leda till att det blir svårare att få fram information i och med att man ska 
bilda sammanslutningar av företag i registreringsprocessen. Om man då inte är med från 
början och det sedan blir en ny aktör på marknaden, som också vill börja importera något 
ämne, vet företaget idag inte hur REACH har tänkt. Om då de andra företagen på marknaden, 
som importerar det här ämnet har gått ihop och redan registrerat det här ämnet, måste ju den 
nye aktören köpa in sig. Hur det här är tänkt att fungera oroar företaget eftersom det nya 
företaget i så fall blir en konkurrent för dem. De som redan tagit fram information och 
registrerat vill ju säkert ha pengar för det arbete de har lagt ner och kanske inte släpper ifrån 
sig information hur som helst.  
 
Något som kan vara oroande enligt företaget, är att registrering kräver fruktansvärt mycket 
jobb och att risken då kanske är att man drar sig för att ta in nya produkter. Men samtidigt har 
faktiskt REACH kommit till för att underlätta framtagande av nya ämnen, så detta borde lösa 
sig efterhand när REACH-arbetet startat och den europeiska kemikaliemyndigheten sett de 
problem som lagen kan innebära. Det finns en rädsla för att företag, främst 
tillverkare/importörer, flyttar sin verksamhet utanför EU för att kringgå registreringsreglerna. 
Det skulle också kunna bli så att företag istället väljer att importera ämnen från leverantörer 
inom EU istället för utanför och då berörs man endast som nedströmsanvändare och inte 
importör, vilket får till följd att kravet på registrering kringgås och att industrin stärks inom 
EU stället.   
 
REACH kommer nog att leda till att det blir lite tydligare var ansvaret ligger, menar företaget, 
eftersom det idag sägs att industrin ska tas sitt ansvar men samtidigt är det väldigt svårt att 
kanske sanktionsfälla företag för att de inte lever upp till det här. Eftersom Sverige har väldigt 
bra regler om hur kemikalieföretag ska bete sig och ställer höga krav på säkerhet så kommer 
REACH inte att innebära någon större skillnad för svenska nedströmsanvändare.  För 
tillverkare/importörer kommer REACH att ge tydliga förändringar och det kommer säkert att 
märkas skillnad i övriga Europa, framför allt i andra länder än Sverige där man kanske inte 
har lika stränga regler som idag. Där är det också intressant att se hur tillsynen ska fungera 
eftersom vissa länder i Europa kanske inte har lika bra tillsynsmyndigheter som Sverige. Det 
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är inte säkert att REACH kommer att fungera i verkligheten om inte tillsynen fungerar. Det är 
också lite orättvist, menar företaget, om REACH som nu är en EU-lagstiftning kommer ge 
olika bötessystem mellan länder inom EU. Varje enskilt land får nämligen döma ut sanktioner 
inom respektive land och då kanske det bötfälls olika mellan varje land för samma sorts 
sanktioner, vilket i så fall kommer att innebära sned konkurrens också inom Europa.   
 
Företaget ser positivt på REACH i och med att man inte har tillräcklig kunskap idag om de 
kemikalier som finns på marknaden. Idag görs inte så noga undersökningar som man kanske 
behöver vad gäller kroniska effekter efter långvarig exponering av t.ex. reproduktionstoxiska 
ämnena osv. Däremot finns det nog väldigt bra undersökningsdata på akuta effekter, medan 
det faktiskt är de kroniska effekterna som är farligast vad gäller bioackumulerande ämnen i 
naturen. Företaget ser REACH som något positivt samtidigt som man kan tycka att det är 
ganska mycket administrativt arbete bakom. Förhoppningsvis kommer det att mynna ut i 
något väldigt bra i och med att man får enhetliga klassificeringar samt bättre 
undersökningsdata så att man sedan kan bedöma risker på ett effektivare sätt än idag.  
 
Företaget hade velat ha tydligare information om REACH och framför allt hur processen ska 
gå till mer konkret. Det är väldigt otydligt skrivet i REACH-förordningen och dessutom är 
den oerhört omfattande för lekmän, anser företaget. 

5.4 Företag D 
Detta företags verksamhet skiljer sig från övriga intervjuobjekt så till vida att det i huvudsak 
är ett materialtekniskt laboratorium. Företaget tillhör en engelsk koncern, som har laboratorier 
i Europa, Nordamerika samt i några arabländer och i Sverige finns de på fyra olika platser. I 
Linköping finns det två enheter; en i Malmslätt där verksamheten är inriktad mot driv- och 
smörjmedel och kemisk analys, samt en i Tannefors där verksamheten bl.a. innefattar ytteknik 
(rengöring, lackering, oorganisk ytbehandling), metallografi (skadeutredningar mm), 
polymera material (lim, tätmedel, komposit mm), hållfasthetsprovning och oförstörande 
provning. 
 
Verksamheten innefattar provning, utredningar (t.ex. utvärdering ar nya material, produkter 
och processer) och utbildning. Företaget bedriver ingen vanlig produktion/tillverkning. De 
tester som görs vid laboratoriet görs ofta på kunders material eftersom de är en 
konsultverksamhet åt industrin. De medverkar även i utvecklingsuppdrag, ofta sådana de 
själva tagit initiativ till, tillsammans med olika kunder och organisationer, som t.ex. NUTEK. 

5.4.1 Information om REACH 
Vad gäller information om REACH så har företagets personal inte fått mycket information än, 
men den person som intervjuats i samband med denna studie har fått mycket information 
eftersom hon jobbar som konsult med frågor relaterade till arbetsmiljö och 
kemikalielagstiftning samt även är företagets interna samordnare av arbetsmiljö och yttre 
miljö. REACH kommer troligen inte att innebära så jättemycket för företaget, åtminstone inte 
inledningsvis. Det är ännu en del uppgifter som ska undersökas gällande företagets egen 
kemikaliehantering, men de köper inte in särskilt mycket kemikalier. Vissa få kemikalier 
hanterar de i större mängder, men de flesta är i ganska små mängder. Vad man vet just nu så 
används inga kemikalier för några ”konstiga” ändamål utan framför allt i samband med 
laboratorieändamål vid analyser av material. Företaget kommer enbart att beröras som 
nedströmsanvändare enligt REACH, men det kan vara kunder till dem som är berörda mer 
direkt av REACH. Man arbetar bl.a. åt några kunder som är tillverkare/importörer av kemiska 
produkter och då utarbetar företaget t.ex. säkerhetsdatablad åt dem. Många kunder till 
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företaget är användare av kemiska produkter och i verksamheten ingår att ge sina kunder 
rekommendationer om vilka kemiska produkter och processer de kan använda för olika 
ändamål. På grund av detta är det viktigt för företaget att vara insatta i vad som händer inom 
REACH-området. 
 
Intervjupersonen har fått mycket information om REACH från olika organisationer där hon 
finns med på maillistor och hon har t.ex. fått en del kursinformation. Hon är själv inne ofta på 
Kemikalieinspektionens hemsida eller EU:s hemsida för att titta på nyheter inom 
kemikalielagstiftning och dessutom har hon regelbundet varit på konferenser där man just 
diskuterat ny kemikalielagstiftning. Tittar man dock på information som hamnar hos företag 
som oadresserad post eller reklam om REACH så är det inte mycket. Hon menar att det endast 
har varit information om någon enstaka kurs som skickats ut till miljöansvariga på företag.  
 
Man menar också att det har verkat som att Kemikalieinspektionen ibland varit väldigt 
handfallen och inte haft mycket klara besked att ge till företag om REACH. Intervjupersonen 
var på en informationsdag tidigt under år 2007 då bl.a. personal från Kemikalieinspektionen 
skulle informera om vad som beslutats i REACH. I informationen ingick även andra nyheter 
inom lagstiftningsområdet. De som var där hade många frågor om tillämpningar av REACH 
och de kunde i vissa fall inte få några tydliga svar från Kemikalieinspektionen. Man menar att 
det berodde på att den myndighet som ska handlägga REACH-frågorna inte trätt i kraft ännu 
och att tillämpningsföreskrifter, rådgivande information mm inte kommer förrän senare under 
2007 eller under 2008, då förregistrering av kemikalier ska ske.  
 
Företaget anordnar normalt inte informationer om ändringar i kemikalielagstiftning för 
kunder, men det kan t.ex. vara så att man fått kännedom om att det ska bli något förbud eller 
någon reglering framöver vad gäller specifika ämnen och då gör företaget utredningar 
angående produkter som innehåller just sådana ämnen, informerar kunder som är berörda 
samt kan hjälpa dem med utredningar för att hitta alternativa produkter. Annars informerar de 
inte om REACH om de inte håller en utbildning om just kemikalielagstiftning, vilket händer i 
enstaka fall.  

5.4.2 Säkerhetsdatablad 
Företaget får säkerhetsdatablad av sina leverantörer på alla kemikalier de använder samt har 
även tillgång till databaser där de kan hitta information om ingående komponenter. Företaget 
tar även fram egen skyddsinformation om de gör egna blandningar. Ibland mailar de till 
leverantörer om de funderar på att använda en del kemikalier i framtiden och vill ha 
information om dessa i förväg. Företaget tycker att de ofta får den information som krävs av 
sina leverantörer. Företaget kan ibland behöva ha mycket mer information om tekniska 
aspekter på produkterna; information som inte är så enkel att få emellanåt. Problem kan även 
finnas när man vill ha detaljerad information om innehållet, t.ex. tillsatser som finns i kemiska 
produkter. Leverantörer kan hävda att informationen är sekretessbelagd men ofta, om 
företaget kan motivera varför man behöver informationen, så kan man även få sådana 
uppgifter (hanteras då som sekretessbelagd information hos dem).  
 
Företaget menar att ett säkerhetsdatablad idag inte alltid talar om vad leverantören har tänkt 
sig för användningsområde/användningssätt för kemikalien i fråga och att informationen i 
säkerhetsdatabladet ibland kan vara oklar, t.ex. kan produkter appliceras på olika sätt men 
säkerhetsdatabladet kanske inte täcker alla dessa metoder. Det kan också vara dålig 
information om lämplig skyddsutrustning trots att det faktiskt finns krav på detta (t.ex. 
material i skyddshandskar). Många leverantörer är dåliga på att informera om regelverk som 
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gäller i Sverige och som är kopplat till arbetsmiljölagstiftningen, eftersom det inte finns något 
formellt krav på det. Många leverantörer informerar inte om förbud/tillståndsplikt som gäller i 
Sverige men som inte gäller i resten av Europa. Företaget konstaterar att detta är ett problem 
för dem som använder kemikalier. De själva har kunskap om gällande lagstiftning eftersom de 
arbetar som konsulter inom området men de vet att många har problem med det här.  
 
Företaget tror att säkerhetsdatabladen förmodligen kommer att bli bättre i förlängningen utav 
REACH, bl.a. eftersom man ska ändra utformningen av dem i viss mån. De har sett exempel 
på att en del blir skrämda när de läser om sammansättning först i säkerhetsdatabladet och 
konstaterar att en viss kemisk produkt innehåller alla möjliga kemiska ämnen med allvarliga 
risker utan att de visste om det. Ofta ingår ämnen med allvarliga risker i väldigt låga halter, 
vilket gör att produkterna därför inte blir klassade som farliga på det viset, men folk blir 
oroade och kan inte bedöma vilka risker innehållet kan innebära i deras egen verksamhet. 
Som det nya säkerhetsdatabladet ska bli så ska man informera om produktens risker först, 
innan man talar om dess innehåll, och på det sättet tror företaget att det kommer att bli bättre 
särskilt för användare av kemiska produkter. Säkerhetsdatabladen kommer även att bli bättre 
när/om riskerna vid tilltänkta användningsområden beskrivs tydligare samt i förlängningen, 
när det finns tillgång till mer information om risker med ingående ämnen (ett av resultaten när 
REACH införts). 
 
Företaget hjälper några kunder med information om kemikalieinnehåll och risker när det 
gäller utformning av säkerhetsdatablad. Sedan har de många kunder vilka de hjälper att välja 
kemiska produkter. Några kunder är riktigt stora och ofta återkommande, andra är småkunder 
som återkommer någon gång emellanåt med ganska små volymer på beställningar. Företaget 
tror inte att de egentligen kommer att få mer jobb i och med REACH, åtminstone inte 
inledningsvis (utbyte av kemiska produkter har skett även till följd av befintlig 
kemikalielagstiftning). Företaget behöver för egen del, inledningsvis, kontrollera en del 
uppgifter angående i vilka mängder man använder vissa kemikalier totalt vid de svenska 
laboratorierna eftersom man slagits ihop till ett gemensamt bolag.  
 
De tror heller inte att de inledningsvis kommer att få så mycket mer konsultationsuppdrag 
p.g.a. att REACH kommer till. De flesta kommer nog att gå på informationsträffar och 
utbildningar som anordnas om REACH, och i första hand vänder sig nog inte 
kemikaliehanterande företag till små konsultföretag för att få den sortens information. Företag 
som kommer att behöva registrera kemiska ämnen, kan komma att behöva anställa personer 
eller att under en period ta hjälp av konsulter, för att klara av de krav som REACH ställer för 
dem. De flesta kemikalietillverkare och importörer som säljer kemiska produkter har redan 
idag någon form av kemi/toxikologikompetens, som är ansvarig för utarbetande av 
säkerhetsdatablad och årligen anmäler uppgifter till Kemikalieinspektionen och denna person 
ska säkert ta hand om mycket av REACH-arbetet också. Däremot kanske de tar hjälp av 
konsulter för vissa delar av arbetet, t.ex. för att omarbeta innehållet i säkerhetsdatabladen. 
Beträffande att ta fram uppgifter om risker med olika kemiska ämnen som ingår i kemiska 
produkter, kommer det säkert att bli mycket samarbete mellan olika kemikalieleverantörer via 
deras branschorganisationer. 
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5.4.3 Stor användning av särskilt farliga ämnen 
Företaget hanterar många kemiska ämnen/produkter med farliga egenskaper, t.ex. i samband 
med att kemiska produkter provas. När den delen av företaget som finns i Linköping bildades, 
var det en sammanslagning av ett labb som hörde till flygplanstillverkaren Saab och ett labb 
ute i Malmslätt som tidigare hört till ett företag som bl.a. sysslat med underhåll av militära 
flygplan. Flygindustrin har varit föremål för många generella undantag inom kemikalie-
området, t.ex. har man fått använda kemiska ämnen som är förbjudna för andra verksamheter. 
Antalet generella undantag minskar successivt, men man använder fortfarande många 
kemiska produkter som innehåller ämnen med allvarliga risker, t.ex. kromater som bl.a. är 
cancerframkallande och miljöfarliga.  
 
Flygindustrin lägger ner stora summor på att försöka hitta alternativ till användningen av 
farliga kemikalier, men det är inte så lätt att hitta alternativ med tillräckligt bra egenskaper. 
Företagets användning av dessa typer av ämnen kommer nog inte att kräva godkännande nu 
direkt i och med REACH, men kraven kommer att skärpas successivt och allt fler förbud 
kommer att införas i framtiden. Om det krävs godkännande för användning av alla kemikalier 
som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska så skulle det gälla många av 
de produkter som företaget använder för närvarande och det ser likadant ut på många andra 
ställen också. Att företaget använder den här typen av farliga ämnen beror till stor del på att 
företagets kunder använder dem i olika produkter och processer (t.ex. flygindustrin) och att 
man ännu inte hittat några alternativ som är tillräckligt bra ur teknisk synpunkt. Samtidigt kan 
företaget i hög grad påverka kundernas kemikalieanvändning eftersom de är delaktiga vid val 
av kemiska produkter åt kunder och när det finns alternativ försöker man alltid undvika 
kemiska produkter med allvarliga risker. 
 
Kunderna är positivt inställda till att försöka byta ut ämnen av miljöskäl och i företagets 
uppdrag från vissa av dess kunder ingår att bevaka och försöka att hitta alternativa, mindre 
farliga produkter och processer. Ofta är det dock svårt att hitta alternativ som har tillräckligt 
bra tekniska egenskaper.  

5.4.4 Åsikter om REACH 
Företaget hade gärna velat att den europeiska kemikaliemyndigheten funnits på plats och 
kommit igång med sitt arbete redan innan REACH trädde i kraft, så att det funnits ett bättre 
stöd för det som företagen faktiskt ska göra. Då hade man kunnat få mer tillämpningsråd 
redan innan föreskrifterna börjat träda i kraft. Företaget tror att det är många som inte riktigt 
vet vad det är de ska göra för att kunna uppfylla REACH. REACH är en mycket omfattande 
dokumentation och den är svår att sätta sig in i. Om man redan från början haft mer 
rådgivande material, tillämningsföreskrifter mm så hade det varit mycket lättare att förstå 
innebörden i REACH och veta vad det enskilda företaget behöver vidta för åtgärder. 
 
I förlängningen tycker företaget att det är bra att man får bort så mycket farliga kemikalier 
som möjligt och att det kan behövas lite sparkar i baken som driver utvecklingen framåt hela 
tiden. De tror säkert att REACH kommer att bli till nytta på det sättet. I förlängningen blir det 
mindre risker för folk som hanterar kemikalier, men samtidigt är lagstiftningen så stor och 
luddig att det kommer att ta tid innan man kommer så långt. De har även lite synpunkter på 
hur säkerhetsdatabladet ska se ut. Företaget menar att man för några år sedan diskuterade om 
man skulle införa två olika varianter av säkerhetsdatablad; ett som var till för dem som 
bedömer olika produkters innehåll och risker utifrån säkerhetsdatablad och därmed kräver 
väldigt omfattande information, och ett enklare som var avsett för användaren på 
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verkstadsgolvet. Detta tror företaget hade varit bättre för dem som hanterar produkterna, för 
som det är idag tycker användare att det är jättesvårt att läsa och förstå innebörden i 
säkerhetsdatabladen.  

5.5 Företag E 
Detta företag är leverantör av kemikalier till ytbehandlings- och mönsterkortsindustrin och 
även till viss typ av lackeringsindustri. Företaget ligger i Norrköping men ingår i en global 
koncern vars huvudkontor ligger i Berlin. Verksamheten i Norrköping har ingen egen 
tillverkning av kemikalier utan där lagras bara kemikalier och säljs sedan vidare. 
Tillverkningen av de kemikalier som företaget köper in, sker i huvudsak i Tyskland på central 
nivå inom koncernen.  
 
Företaget hanterar relativt många tillståndspliktiga kemikalier och kommer att beröras av 
REACH i form av nedströmsanvändare. Verksamheten i Norrköping kommer själva inte att 
behöva registrera några kemikalier eftersom tillverkningen sker i Tyskland. De måste enbart 
rapportera om sin kemikalieanvändning genom distributionskedjan och i dagsläget vet de inte 
hur detta kommer att gå till. Vad gäller information om REACH så anser företaget att det 
överhuvudtaget har varit dålig information från Kemikalieinspektionen, även trots att de i 
april 2007 öppnat en ”helpdesk” för att kunna svara på frågor om REACH. Den uppfattning 
som företaget har fått är att inte ens Kemikalieinspektionen ännu riktigt vet hur REACH ska 
gå till i praktiken, utan att det får utläsas vartefter REACH-arbetet kommer i gång. Man anser 
dock inte att de skulle ha kunnat vara mer förutseende, eftersom det inte finns tillräcklig 
kunskap att ta fram idag om hur REACH ska gå till. Det slutgiltiga beslutet om REACH togs 
ju så sent som december 2006.  

5.5.1 Oklart vad REACH innebär 
Hittills har egentligen ingen någon ordentlig information att ge om REACH, anser företaget. 
Förutom Kemikalieinspektionen har man fått en del information om REACH från 
branschorganisationen SYF. Eftersom det har skrivits ganska mycket om REACH har 
företaget inte haft något problem när de sedan sökt information själva. I nuläget känner 
företaget inte någon oro för vad REACH kommer att innebära för dem och de krav som 
kommer att ställas på dem. Företaget direktimporterar en del kemiska produkter från bl.a. 
USA och ännu vet man inte hur REACH kommer att påverka dem inom det området. 
Eventuellt kan det bli så att företaget behöver registrera en del kemikalier som importör, men 
det är inget som är säkert i nuläget. 
 
Företaget har informerat sina kunder om REACH så till vida att de gjort ett utskick under 
april 2007, där de sagt att de kommer att informera så fort de vet om det kommer att bli några 
förändringar och om det är någon produkt som ska tas bort p.g.a. kemikalieförbud. De har 
också hänvisat till Kemikalieinspektionens helpdesk för mer information. Det som kan 
innebära problem för företagets kunder i och med REACH, är att ämnen förbjuds helt eller 
kräver godkännande för användning och detta måste ju företaget, som leverantör, rätta sig 
efter. Detta händer dock inte över en natt utan man får i så fall indikationer på vad som är på 
gång och när förbud och liknande ska börja gälla, så man ser det inte som ett stort problem 
idag. 
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5.5.2 Leverantör av kemikalier 
Företaget köper mestadels in produkter som tillverkats inom den egna koncernen och dessa är 
därför redan kontrollerade och godkända för den europeiska marknaden eller hela den globala 
marknaden. När de tar in en ny produkt använder de sig av en checklista för att kontrollera 
ingående komponenter och ofta tittar de på Kemikalieinspektionens hemsida, om produkten 
innehåller något speciellt ämne. Företaget kontrollerar så att alla ingående ämnen är godkända 
för användning och om det krävs särskilt tillstånd för den kemiska produkten innan den kan 
köpas in. Företaget köper in närmare 1000 ton kemikalier per år och de har 300-400 kemiska 
produkter i sitt sortiment. De tror att de flesta produkter som de har kommer att kräva 
registrering enligt REACH, även att det inte är de som ska registrera dem. Företaget tror inte 
att det kanske är så många av deras kemikalier som ska registreras i första hand, t.ex. CMR-
ämnen och PBT/vPvB-ämnen, men eftersom registreringen ska pågå under 11 år kommer det 
till slut att bli nästintill alla eftersom även lågvolymkemikalier (över 1 ton) ska registreras i 
slutskedet.  
 
De säkerhetsdatablad som företaget får från sina leverantörer anger de uppgifter man idag har 
om de kemikalier som används. Företaget menar att man idag inte vet så mycket om de 
kemikalier som används inom industrin och instämmer helt i syftet med REACH, som just är 
att få fram mer information om kemikalier så att inte negativa effekter uppstår efter 
kemikalieanvändning, som man inte är beredd på. Säkerhetsdatabladen ger inte tillräcklig 
information idag för att företaget ska kunna uppfylla REACH. Det krävs utförligare 
information kring risker och utredningar kring ekotoxikologiska konsekvenser. De farligaste 
ämnena ska även ha en säkerhetsrapport bifogad till säkerhetsdatabladet, men i nuläget vet 
man inte från företagets sida hur detta ska se ut. Företaget ser det som självklart att ställa 
högre krav på sina leverantörer i och med att REACH träder i kraft och kommer att kräva 
bättre information om de kemikalier som köps in.  
       
Företaget levererar utfasningsämnen, ämnen med särskilt farliga egenskaper, t.ex. sexvärt 
krom, som många av deras kunder sedan använder i sin produktion. De ser en trend i att fler 
och fler går över till andra alternativ, som är mindre skadliga för miljön och många använder 
därför trevärt krom istället för sexvärt krom. Företaget upplyser alltid sina kunder om det 
finns olika alternativ att tillgå och vilka fördelar och nackdelar dessa har. I slutändan är det 
alltid kunden som avgör vad man vill använda och ofta är man positivt inställd till att välja 
alternativ som är bättre för miljön, men detta ställs alltid i relation till hur kostsamt det blir för 
kunden i fråga. Det måste vara både tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, annars är man 
kvar i den gamla användningen. Många företag försöker dock att vara miljöanpassade idag 
och strävar efter att vara ISO-certifierade, så att man kan visa att man tar ansvar för miljön 
och ständigt genomför förbättringar för att uppfylla detta. 

5.5.3 Effekter av REACH 
Fördelen med REACH, som företaget ser det, är att man förmodligen får bättre kontroll och 
förståelse för vilka skador som kemikalier kan ge. Följden blir antagligen att man i större 
utsträckning tänker sig för vilka kemikalier som används. I nuläget ser man ingen direkt 
nackdel med REACH; man tror inte att kostnaden blir så stor för verksamheten i Norrköping 
eftersom de förmodligen inte behöver registrera några av de kemikalier som köps in. Givetvis 
kommer REACH att medföra stora kostnader för koncernen som helhet i och med krav på 
registrering av kemikalier. Verksamheten i Norrköping måste dock lämna information om 
kemikalier vidare genom distributionskedjan, vilket kommer att innebära mera arbete för dem, 
men de har idag ingen uppfattning om hur mycket arbete detta kommer att kräva av dem.  
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Intervjupersonen på det aktuella företaget anser personligen att REACH kommer att vara till 
nytta för samhället i stort och tycker att det bara är positivt med hårdare kemikalielagar, 
eftersom det är mycket viktigt att få veta mer om vad man använder och vart allt sedan tar 
vägen. Intervjupersonen menar att det förvisso blir mer jobb för företagen, men tycker att 
industrin kanske har varit lite bortskämda med att det varit för enkelt att använda kemikalier 
idag. Personen tycker också att det är helt rätt att industrin ska ansvara för att ta fram mer 
information om kemikalier, eftersom det är industrin som marknadsför dem.   
 
Företaget tror att det hade varit enklare om man hade haft ett år till innan REACH trädde i 
kraft, för som det är idag vet ingen någonting om hur REACH ska fungera. Myndigheten som 
ska hantera REACH borde ha startats upp redan innan lagen trädde i kraft så att man kunde ha 
arbetat fram tillämpningsföreskrifter. Man skulle då ha haft tydligare regler om vilka 
uppgifter som ska lämnas in från företagens sida. Nu kan det bli problematiskt p.g.a. att 
företag får väldigt kort tid på sig att ta fram den information som krävs enligt REACH. 
Förregistreringen ska endast pågå under sex månader (juni 2008 - december 2008) och då 
måste man vara med och rapportera in de kemikalier som senare ska registreras. Är man inte 
med under den perioden är man rädd att det kan bli jättestora kostnader för att få kunna 
registrera någonting när förregistreringen väl är över. 
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6 Diskussion 
Det som är skrämmande med dagens kemikaliehantering är att man endast har tillräcklig 
kunskap om knappt 5 % av alla kemikalier som används inom EU. Det farliga med denna 
brist på information om kemikaliers egenskaper och deras effekter är att skador kan 
uppkomma på hälsa och miljö i framtiden, som man idag inte tror är möjliga, till följd av 
dagens kemikalieanvändning. Kända exempel på kemikalier producerade av människan, som 
visat sig vara farliga miljögifter, är DDT och PCB. Dessa ämnen användes i stor skala 
eftersom man ansåg att de inte utgjorde något hot mot människa och miljö. Senare syntes 
tydliga bevis på att skador uppstått hos framför allt djurliv, men också hos människor till följd 
av denna kemikalieanvändning. Än idag finns dessa gifter kvar i miljön fast användningen 
sedan länge stoppats i stora delar av världen. 

6.1 Fördelar och nackdelar med REACH 
Syftet med REACH är att industrin blir skyldig att ta fram mer information om de kemikalier 
som finns tillgängliga på den europeiska marknaden, vilket i längden kan komma att innebära 
mindre risker för användare av kemiska produkter och färre skador på hälsa och miljö. 
Kemikalierelaterade sjukdomar väntas minska i och med att viss kemikalieanvändning, som 
inte kan garanteras som säker av tillverkare/importör, kommer att stoppas.120 Detta kommer 
på sikt att ge samhället minskade sjukvårdskostnader och minskade kostnader eftersom 
behovet av saneringsinsatser till följd av att miljöskador kommer att minska, vilket uppgifter 
från den Europeiska kommissionen, Kemikalieinspektionen och Ökopol visar på.121 En annan 
stor fördel med REACH är också att samma regler ska gälla för alla kemikalier som finns på 
den europeiska marknaden, vilket inte har varit fallet tidigare. Före REACH var det striktare 
regler kring införandet av nya kemiska ämnen än för de kemiska ämnen som redan fanns på 
marknaden122, vilket innebar att man blev kvar i den gamla kemikalieanvändningen trots att 
mindre farliga ämnen kanske hade funnits bland nya kemikalier. De lättare reglerna för gamla 
kemikalier innebar också att man inte hade krav på att genomföra grundliga tester på de 
kemikalier som redan användes inom industriell verksamhet. Den slutsats jag drar av detta är 
att det lättare regelverket kring äldre kemikalier är en betydande anledning till att vi har så 
stor okunskap om kemikalier idag. 
 
Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som medverkat i min undersökning anser 
alla att en lag som REACH behövs för att utreda kemikaliers påverkan på hälsa och miljö, 
eftersom man idag saknar tillförlitlig information. Ämnen som används idag har inte utretts 
grundligt kring vilka egenskaper de egentligen har och vilka effekter de kan ge, menar de 
kontaktade företagen vilket stämmer med uppgifter från Kemikalieinspektionen och den 
Europeiska kommissionen.123 Åsikterna mellan berörda kemikalieföretag går däremot isär om 
huruvida REACH kommer att fungera som det är att tänkt och om lagen kommer att ge 
positiva eller negativa effekter för industrin. Detta överensstämmer med den bild jag fått från 

                                                 
120 European Commission (2006). REACH in brief, Enterprise & Industry Directorate General and Environment 
Directorate General 
121 Ibid; Kemikalieinspektionen (2006). REACH – en ny kemikalielag för en giftfri miljö; Antonia Reihlen m.fl. 
(2007). Analysis of Studies Discussing Benefits of REACH, Ökopol 
122 European Commission (2006). REACH in brief 
123 Kemikalieinspektionen (2006). REACH – en ny kemikalielag för en giftfri miljö; European Commission 
(2006). REACH in brief 
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den Europeiska kommissionen och NUTEK.124 Företag som jag har varit i kontakt med 
hävdar att REACH kommer att innebära stora kostnader för framför allt tillverkare/importörer 
p.g.a. krav på registrering av kemikalier och de tester som då krävs för att utreda kemikaliers 
egenskaper. Detta stämmer med åsikter som presenterats från både NUTEK och 
kemikalieföretag, som befarar att små- och medelstora företag kommer att slås ut från den 
europeiska marknaden till följd av dessa höga kostnader.125 Det positiva ur miljösynpunkt, 
enligt företagsintervjuerna, med detta är att oseriösa småföretag med otillräcklig kontroll över 
de kemikalier som används försvinner. Detta innebär att de som följer reglerna i REACH kan 
få konkurrensfördel, i alla fall för de som kan påvisa att verksamheten är anpassad för detta. 
Idag har det blivit allt viktigare att profilera sig på så sätt att man kan visa att man tar ett 
miljöansvar. 
 
Tillverkare/importörer som jag har varit i kontakt med har också menat att de nya 
kemikaliereglerna kommer att bli ett handelshinder eftersom import av kemikalier från länder 
utanför EU motverkas, vilket även NUTEK redovisade i sin rapport från 2004 om effekterna 
av REACH för svenska företag, gjord på uppdrag av regeringen.126 Som jag ser det är detta 
inte enbart negativt; istället kommer förmodligen industrin att stärkas inom EU till följd av 
detta, eftersom importen av kemikalier bör kunna samordnas inom Europa. Främst importörer 
som jag talat med i samband med min undersökning, såg en fördel i detta eftersom import 
inom EU:s gränser innebär att registrering av kemikalier kan kringgås och att företag som 
skulle ha klassats som importör enligt REACH, istället bedöms som nedströmsanvändare och 
endast behöver rapportera om sin användning. Detta innebär att Europas kemikalieindustri 
gynnas eftersom många företag kommer att söka sig till leverantörer i länder inom istället för 
utanför EU. 

6.1.1 Stora kostnader oroar 
Tillverkare/importörer som jag har varit i kontakt med är främst oroade för de stora kostnader 
som REACH skulle kunna medföra för dem att registrera kemikalier vilket stämmer med 
rapporten från NUTEK.127 REACH-förordningen och den europeiska kemikaliemyndigheten 
ska dock främja att företag går samman och registrerar samma ämnen för att istället för att stå 
för hela kostnaden själv, för tester osv. vilket kan vara på miljonbelopp, slå ut den på flera 
företag som annars skulle ha registrerat samma kemikalie. Detta ska underlätta så att 
merarbete förhindras och att kostnader kan hållas nere på rimliga nivåer för framför allt små- 
och medelstora företag, vilket NUTEK visat att svenskt näringsliv varit oroade för.128 Detta 
borde enligt min mening inte vara något större problem eftersom en förregistrering faktiskt 
görs för att den europeiska kemikaliemyndigheten ska se vilka kemikalier som företag har 
tänkt att registrera och då underrätta företagen om fler intressenter finns kring samma ämnen, 
så att samregistreringar kan göras. 
 
Från kemikalieföretag som medverkat i min studie ses REACH-anpassningen som en inköps- 
och strategifråga mer än en miljöfråga, eftersom det viktigaste för dem är att inköpen fungerar 
även efter att REACH börjat gälla. Det viktigaste enligt dem är att råvarutillgången på 
kemikalier fungerar så att de inte hamnar i den situationen att, som nedströmsanvändare, ha 

                                                 
124 European Commission (2006). REACH in brief; NUTEK (2004). REACH – EU:s förslag till nya 

kemikalieregler – Omfattning och effekter för svenska företag. R 2004:12 
125 NUTEK (2004). REACH – EU:s förslag till nya kemikalieregler – Omfattning och effekter för svenska 
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leverantörer som bestämmer sig för att fasa ut varor och då inte går in med en anmälan enligt 
REACH. Tillverkare/importörer menar att eftersom REACH-registreringen är 
mängdberoende (över 1 ton) så kan det eventuellt bli intressant för dem att flytta sin 
produktion till länder utanför EU för att kringgå registreringskraven, om de kostnader som går 
åt till registrering blir allt för höga. Följden skulle i så fall, som jag ser det, bli sämre kontroll 
över de kemikalier som produceras.  

6.1.2 Återstår att se vilka effekter som blir verklighet 
Huruvida REACH kommer att fungera i praktiken återstår att se. Det är ännu omöjligt att 
förutspå vilka troliga effekter som kommer att bli verklighet, eftersom inte den europeiska 
kemikaliemyndigheten, som ska administrera REACH, ännu startat upp sin verksamhet. 
Miljöorganisationer som t.ex. Greenpeace ställer sig bakom målet med REACH, men anser att 
innehållet i lagen urvattnats av industrins intressen och att lagen därför inte kommer att få så 
stor effekt på miljön som det först var tänkt.129 Klart är att REACH innebär en förbättring mot 
tidigare regelverk eftersom ökade krav ställs på kunskap och säkerhet kring kemikalier. Jag 
anser att om en lag som REACH ska fungera i praktiken, så måste ju kompromisser komma 
till stånd. En miljölag kan inte enbart innehålla regler som kommer att motarbeta europeisk 
industri, utan man måste se till andra faktorer också så att industrin fortfarande kan bedriva 
sin verksamhet utan alltför stor merkostnad och arbetsbörda. Något som den Europeiska 
kommissionen hoppas blir en indirekt fördel med REACH är att man utvecklar och använder 
metoder som inte kräver djurförsök t.ex. QSAR:s, för att undersöka kemikaliers toxicitet, 
vilket även Ökopol håller med om.130 Dessa metoder kan leda till minskade kostnader vid 
testning av substanser, vilket därmed innebär att REACH kan bli till fördel för både industri 
och miljö. REACH kan också medföra att information sprids om hur dessa metoder används 
och hur testdata ska tolkas, vilket betyder att det på lång sikt kan bli en ökad acceptans för 
tester utan djurförsök.   

6.2 Utförligare säkerhetsdatablad 
En annan följd av REACH kommer troligen också att vara att säkerhetsdatabladen blir mer 
utförliga än idag och ger bättre användarinformation. De företag som medverkat i min studie 
menar att det framför allt upplevs som problematiskt för nedströmsanvändare att förstå 
användningsområde/användningssätt för kemikalier eftersom det idag kan vara oklart, t.ex. att 
produkter kan användas inom olika områden men att säkerhetsdatabladet inte täcker alla 
metoder. Uppdateringen av säkerhetsdatabladen, som bl.a. innebär att information om 
produktens risker nämns före produktens innehåll, kommer att förenkla för användare i och 
med att en del användare idag missförstår farligheten på kemikalier. T.ex. blir en del 
användare skrämda när de läser sammansättningen på en kemisk produkt och inser att den 
innehåller alla möjliga kemiska ämnen med allvarliga risker utan att de visste om det. Ofta 
ingår dessa typer av ämnen i mycket låga halter, vilket gör att produkterna inte blir klassade 
som farliga på det sättet, men folk i allmänhet blir oroade och har svårt att bedöma riskerna 
med sin egen verksamhet på ett korrekt sätt och t.ex. NUTEK menar att utveckling av 
säkerhetsdatabladet kommer att ge ökad användarvänlighet.131 Tydligare säkerhetsdatablad 
betyder på sikt bättre förståelse för de risker som finns förknippade med kemikaliehantering.  
 

                                                 
129 Marco Contiero (2006). TOXIC LOBBY – How the chemicals industry is trying to kill REACH, Greenpeace 
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Man tror även att de affärsmässiga riskerna kommer att minska för företag eftersom det blir 
bättre kommunicering om riskinformation genom leverantörskedjan.132 Detta innebär att en 
användare inte kan kräva ersättning om han använt produkten på ett sätt som leverantören inte 
kunnat garantera som riskfri, vilket de företag jag har varit i kontakt med håller med om och 
ser som en direkt fördel. Detta betyder att eftersom leverantören redan lagt fram all fakta om 
hur säker användning ska åstadkommas, kan denna inte hållas ansvarig om skada på hälsa och 
miljö skulle uppstå till följd av användning som inte garanterats som säker.          
 
Den uppfattning jag har fått från de företag som ingått i min undersökning, är att det som 
många kemikaliehanterande företag idag ser som mest problematiskt, i samband med 
REACH, är hur man ska hantera uppdateringen av säkerhetsdatablad. Ofta har företag ett 
hundratal kemiska produkter inom verksamheten och alla säkerhetsdatablad hanteras i någon 
form av datasystem. För att klara uppdateringen som bl.a. innebär omflyttning av två punkter i 
säkerhetsdatabladen, krävs ett system som klarar av detta vilket många idag saknar. Detta är 
enligt vad som framkommit vid mina företagsintervjuer framför allt något som företag i likhet 
med Antivenena AB, som tillhandahåller IT-produkter för att enkelt göra säkerhetsdatablad på 
flera språk och som redan har ett anpassat system för REACH-uppdateringen, kommer att få 
fördel av i samband med REACH. Vid företagsintervjuerna visade det sig att många företag 
har ett stort behov av hjälp med just uppdatering av säkerhetsdatablad och att det enligt vad de 
känner till idag inte finns något välkänt datasystem som klarar av REACH-uppdateringen i 
säkerhetsdatabladen.  

6.3 Miljöanpassning allt viktigare 
Vad gäller krav om godkännande för särskilt farliga ämnen enligt REACH, t.ex. CMR-ämnen, 
ser företagen som medverkat i min studie inte det som ett stort problem idag. Redan innan 
REACH trädde i kraft fanns andra miljölagar som krävde miljöförbättringar i form av val av 
alternativ som har mindre skadliga egenskaper. Företag som är miljöcertifierade måste även 
visa upp vad som gjorts för att främja miljösäkerhet och att välja bättre kemikaliealternativ är 
ett sätt som visar på att man tar miljöansvar.133 Bland de företag jag intervjuat, kunde man 
idag också tydligt se en tendens till att företag generellt sett, i allt högre grad vill visa upp att 
man tar ansvar för miljön och vill främja hållbara alternativ som ger mindre effekt på hälsa 
och miljö. Kontaktade företag menar också att kunder starkt driver på denna utveckling, 
eftersom allt fler idag efterfrågar produkter vars innehåll ger mindre skada på miljön och 
företag måste vara villiga att anpassa sig efter kunders krav för att kunna överleva. Eftersom 
det hela tiden sker en utveckling betyder detta att kemikalieföretag måste anpassa sig till det 
och är ute i god tid när kemikalieförbud väntas komma för att kunna förändra sin 
kemikalieanvändning till det bättre.  
 
Huruvida många företag behöver se till att få godkännande för sin kemikalieanvändning av 
farliga ämnen i enlighet med REACH, beror i hög grad på vilka leverantörer man väljer. Om 
en leverantör används som redan har tillstånd för det aktuella ämnet berörs köparen endast 
som nedströmsanvändare och behöver då endast rapportera om sin användning. Jag anser att 
detta kommer att skapa konkurrensfördel mellan leverantörer eftersom de som fått tillstånd 
för att leverera vissa kemikalier i större utsträckning kommer att attrahera kunder, vilka då 
inte behöver lägga ner mycket arbete samt lägga ut mycket pengar på att få tillstånd för detta 
själva, vilket var en sak som företag i min undersökning kände oro inför.  
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7 Slutsats 
Informationen om hur REACH ska fungera och vilka uppgifter som företag blir skyldiga att ta 
fram om sin kemikalieanvändning har hittills varit mycket fåordig. Företag som jag har varit i 
kontakt med har fått uppfattningen att inte ens Kemikalieinspektionen riktigt vet hur reglerna i 
REACH ska tillämpas. Detta beror framför allt på att den europeiska kemikaliemyndigheten 
ännu inte startat sin verksamhet och tagit fram tillämpningsföreskrifter. Många företag tycker 
att detta har varit ett stort orosmoln eftersom inte ens myndigheter haft klara besked att ge. 
 
Det mest positiva med REACH med tanke på hälso- och miljöaspekter, som alla typer av 
företag håller med om, är att man får tillgång till mer information om varje kemiskt ämne som 
finns på den europeiska marknaden och att en tillförlitlig källa byggs upp med granskad 
information om kemikalier. Idag upplever företag att det är problematiskt att man kan få t.ex. 
helt olika toxikologiska värden mellan leverantörer av samma kemikalie. REACH kommer 
också att innebära att ett enhetligt klassificerings- och märkningsregister införs inom EU.134 
Idag tycker många att klassificering av kemikalier kan skilja sig en hel del mellan 
leverantörer, vilket innebär en osäkerhet för framför allt användare om hur farliga kemikalier 
egentligen är och vilka riskhanteringsåtgärder som krävs för att användningen ska vara säker. 
 
REACH kommer troligen att främja substitution av kemikalier på så sätt att mer information 
om kemikalier ger en större medvetenhet bland industrin vilka kemikalier som faktiskt finns 
att tillgå för vissa ändamål och hur farliga de egentligen är. Företag kommer nog att bli lite 
försiktigare med vad de väljer för kemikalier till sin användning och kravet om godkännande 
för användning av särskilt farliga ämnen kommer också att vara en sporre för att hitta andra 
alternativ, som inte behöver detta tillstånd. Användare av särskilt farliga ämnen blir även 
skyldiga att påvisa i högre grad än tidigare att andra alternativ inte finns, som är tekniskt och 
ekonomiskt rimliga och också om man försökt att hitta andra alternativ. Idag vet man dock 
inte hur svårt det kommer att vara från företagens sida att få dispens att använda t.ex. CMR-
ämnen över 1 ton. Den risk som finns, enligt vad jag anser, är att det kan bli för lätt för företag 
att få godkännande för användning av dessa typer av ämnen, vilket då kommer att leda till att 
farliga ämnen inte byts ut i lika hög grad som man hoppats på med REACH. 
 
Än så länge är det för tidigt att säkert säga vilka effekter REACH kommer att få för europeisk 
industri och miljö. De fördelar som kemikaliehanterande företag ser som mest troliga ur 
miljöperspektiv, är att den kemiska marknaden kommer att bli mer förutsägbar eftersom man 
får mer kunskap om vilka effekter som användning av vissa kemikalier kan leda till och att 
man med all sannolikhet kommer att upptäcka att väldigt många kemikalier är farligare än 
man tidigare trott. Idag finns mycket undersökningsdata kring akuta effekter efter 
kemikalieanvändning medan undersökningar kring kroniska effekter oftast saknas, som 
faktiskt är farligast vad gäller bioackumulering av syntetiska kemikalier i naturmiljön, enligt 
vad som framkommit i bakgrunden till detta arbete. Man tror också att man kommer att 
försöka hitta nya användningsområden för ämnen som redan finns på marknaden idag, i 
synnerhet om vissa kemikalier med särskilt farliga egenskaper kommer att fasas ut p.g.a. 
REACH. När man försöker hitta andra alternativ till kemikalieanvändning tittar man självklart 

                                                 
134 Den 27 juni 2007 antog Europeiska kommissionen ett förslag till ny förordning om klassificering, märkning 
och förpackning av ämnen och beredningar inom EU, som baseras på GHS (det globalt harmoniserade systemet 
för klassificering och märkning av kemikalier) som antagits av FN. GHS ses som ett komplement till REACH-
förordningen för att ge ökad kemikaliesäkerhet, inte bara inom EU utan även internationellt. För mer information 
se European Commission Enterprise & Industry – REACH – GHS (2007), European Commission Adopted 

Proposal, http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_en.htm, accessdatum 2007-07-16 
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alltid i första hand på marknaden för att se om det redan finns något, som kan användas även 
till andra syften. Annars försöker man utveckla nya ämnen för att ersätta det som är farligt, 
vilket REACH också kommer att vara pådrivande inom. REACH innebär lättade krav vid 
framtagande av nya ämnen och forskning och utveckling, eftersom det tidigare kravet på 10 
kg/år för nya ämnen nu sätts till 1 ton/år för alla kemikalier, både nya och gamla på den 
europeiska marknaden. Om dessa fördelar kommer att få någon effekt återstår att se och beror 
till stor del på hur REACH-arbetet konkret kommer att fungera när den europeiska 
kemikaliemyndigheten väl startat upp sin verksamhet. 
 
De förändringar som kemikaliehanterande företag hade velat se i REACH är framför allt att 
man hade haft ytterligare ett år på sig innan förordningen trätt i kraft, så att den europeiska 
kemikaliemyndigheten hade funnits på plats och startat upp sin verksamhet redan innan den 
nya kemikalielagen trädde i kraft. Då hade man kunnat utarbeta klara tillämpningsregler att ge 
till berörda företag redan innan de nya föreskrifterna börjat gälla. Idag är det många företag 
som inte riktigt vet hur de kommer att beröras och vad som krävs av dem för att de ska 
uppfylla REACH. Eftersom REACH är en omfattande förordning (ca 850 sidor) och svår att 
sätta sig in i, hade man behövt rådgivande material och tillämpningsföreskrifter så att företag 
lättare kunnat förstå innebörden i REACH och vilka åtgärder som enskilda företag behöver 
vidta. Idag känner företag att det inte finns några klara besked att ge om hur REACH-
processen konkret ska gå till och de hade önskat tydligare information redan i ett tidigt skede.     
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Bilaga 1: Ordlista 
 
bioackumulering ansamling i levande organismer  
CMR-ämnen Ämnen som är cancerframkallande, 

mutagena och reproduktionsstörande 
cytokrom P450 en av de viktigaste grupperna av 

avgiftningsenzymer som finns hos levande 
organismer  

DDT kemisk förening vars namn härstammar från 
4,4´-diklordifenyltrikloretan; numera 
används 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan  

ECHA Den europeiska kemikaliemyndigheten (eng. 
the European Chemicals Agency)  

EES   europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
försiktighetsprincipen  den som bedriver en verksamhet, som kan 

orsaka skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljö, ska vidta de 
försiktighetsmått som krävs för att förhindra 
negativ miljöpåverkan 

halogenering tillsats av halogener, t.ex. klor eller brom 
icke-infasningsämnen   ämnen som inte producerats eller placerats på 

marknaden innan REACH trätt i kraft 
ISO-certifiering International Organization for 

Standardization; certifiering enligt 
internationella standarder, t.ex. ISO 9001 
(standard för kvalitetsledningssystem) och 
ISO 14001 (standard för 
miljöledningssystem)  

kongener ”varianter” 
LD50  ett mått på ämnens giftighet som visar den 

koncentration/dos som krävs för att uppnå  
50 % dödlighet hos en population 

metabolisering  kemisk omvandling  
mutationer förändringar i arvsmassan  
nedströmsanvändare  naturliga eller juridiska personer som 

förutom tillverkare eller importörer använder 
en kemisk substans, ensam eller i blandning, 
för industriella eller professionella syften 

PBT-ämnen  Ämnen som är persistenta, 
bioackumulerande och toxiska (eng. 
persistent, bioaccumulative, toxic 
substances)   

PCB polyklorerade bifenyler 
PCDD polyklorerade dibenso-p-dioxiner 
PCDF polyklorerade dibensofuraner 
persistent långlivat  
“phase-in substances” (infasningsämnen) existerande kemikalier som finns med i 

EINECS (European Inventory of Existing 
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Commercial Chemical Substances) 
PPP  eng. Pollutor Pays Principle, vilket innebär 

att verksamhetsutövare vars föroreningar 
orsakat skada på miljön ansvarar för skadan 
tills den upphört och bär kostnaden för 
föroreningen 

PVC polyvinylklorid 
QSAR:s  kvantitativa struktur-aktivitetssamband (eng. 

Quantitative Structure Activity 
Relationships) 

REACH EU:s nya kemikalielag (eng. Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals)  

SME  små och medelstora företag (eng. Small- and 
Medium-sized Enterprises); företag som 
sysselsätter färre än 250 personer och har en 
årsomsättning som inte överstiger 50 
miljoner euro 

substitutionsprincipen  farliga ämnen ersätts med andra mindre 
farliga alternativ så långt det är tekniskt 
möjligt och samtidigt ekonomiskt rimligt 

TCDD 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin  
toxin/toxiska/toxicitet gift/giftiga/giftighet 
vPvB-ämnen   Ämnen som är väldigt persistenta och 

bioackumulerande (eng. very persistent and 
very bioaccumulative substances) 

xenobiotika (eng. xenobiotics)  främmande ämnen som produceras av 
människan 
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Bilaga 2: Intervjufrågor angående REACH 
 

1. Ingår företaget i någon form av koncern, formellt eller informellt nätverk t.ex. 
branschorganisation? Är i så fall denna organisation global (inom och utom EU), 
internationell inom EU, eller endast svensk? 

2. Hur insatta/förberedda är företagen på REACH? Har de fått mycket information? I så 
fall, hur har de fått denna information? Har de fått några direktiv från 
Kemikalieinspektionen om hur de ska agera?  

a) Har REACH diskuterats på koncernnivå och finns det någon strategi för hur de olika 
medlemsföretagen ska samverka?  

b) Finns det redan idag en tydlig medvetenhet om vad REACH innebär för det enskilda 
företaget? Hur kommer de att påverkas?  

c) Har även deras kunder fått information om REACH, och hur lagen påverkar deras 
användning av era kemikalier/kemiska produkter? 

d) Är företaget/kunderna medvetna om att förregistrering krävs för ämnen som ska 
registreras enligt REACH? (redan existerande kemikalier, 12-18 månader efter 

REACH trätt i kraft!) 
3. Hur tar de reda på information om de kemikalier som de använder?  

a) I vilka mängder används kemikalier per år på det aktuella 
företaget?(antal ton) Hur många kemikalier/produkter räknar de med att 
behöva registrera enligt REACH? (som är över 1 ton) 

b) På vilket sätt håller de idag reda på vilka kvantiteter av enskilda 
kemikalier som för tillfället finns i lager, och hur de används i 
produktionen (säljs oförändrade, ingår som råvara, förbrukas)? 

4. Fås tillräcklig information från leverantörer om innehåll och risker?  
a) Anser de att leverantörernas nuvarande information (säkerhetsdatablad 

mm) som de är utformade idag, ger tillräckligt information för att 
företaget ska kunna uppfylla REACH? 

b) Kommer de att ställa högre krav på sina leverantörer? Kommer de att 

kräva bättre information från leverantörer om 

i) innehåll av miljöfarliga föroreningar 

ii) ämnen med dåligt dokumenterade egenskaper eller 

iii) giftiga/miljöfarliga ämnen i låg koncentration, t.ex. konserveringsmedel, 

iv) eller i övrigt dåligt uppdaterad information? 

5. Hur kontrollerar de typ och mängd av biprodukter, spill etc. som uppstår i samband 
med produktionen och vart dessa ämnen sedan tar vägen (luft, mark, vatten etc.)? 

6. Används utfasningsämnen, ämnen med särskilt farliga egenskaper, i deras 
produktion/produkter, som berörs av REACH?  

a) Arbetar de aktivt med att minska användningen av dessa? Försöker 
man hitta andra alternativ?  

b) Räknar man med att vissa ämnen kommer att kräva godkännande av 
den europeiska kemikaliemyndigheten? Hur ska detta uppfyllas? 

7. Har företaget någon plan/strategi för att uppfylla lagkraven i REACH? 
a) Hur ska företaget skaffa tillförlitlig information om 

kemikalieinnehåll/kemikalieanvändning? Använder de, eller planerar 
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de använda extern kompetens, t.ex. miljökonsulter för att hantera frågor 
i samband med ikraftträdandet av REACH? 

8. Vilka direktiv till och befogenheter för anställd eller inhyrd kompetens har 
företagsledningen ställt upp för att uppfylla REACH? 

9. Hur ser de på uppdatering av säkerhetsdatablad? Kommer det att innebära mycket 
arbete? Hur görs deras säkerhetsdatablad idag? 

10. Finns konfidentiella uppgifter om innehåll i företagets produkter? Blir detta ett 
problem i samband med REACH?  

11. Vilka troliga effekter kommer REACH att ge för det aktuella företaget?  
a) Vad tror de kommer att hända?  
b) Väntas stora kostnader eller ser de vinstfördelar? Fördelar och 

nackdelar med lagen… 
12. Vad kommer att vara svårt att leva upp till? Hur ska företaget klara det? 
13. Vilka förändringar hade företaget velat se i REACH?  
14. Anser de att REACH kommer att bli till nytta på det stora hela? Administrativ börda? 
15. Vad tycker de om att industrin för större ansvar i fråga om att ta reda på tillförlitlig 

information om kemikaliers egenskaper och effekter?  
 
Jag har sett de här möjliga fördelarna för företag: 

- Minskade kostnader eftersom ökad information kan ge bättre val i fråga om 
råvarumaterial, riskhantering inom det egna området, förebygga onödiga 
ändringar på design av processer/produkter till följd av egenskaper hos 
kemiska ämnen, bättre val av kemikalier, spara pengar på sanering  

- Fördelar på marknaden till följd av förbättrat företagsrykte; ett 
miljömedvetet företag får ett bättre rykte än ett företag som inte följer regler 
gällande miljö, miljömedvetenhet kan attrahera nya typer av kunder och 
investerare 

- Minskade kostnader till följd av ökad information om säker hantering och 
riskhanteringsåtgärder. T.ex. minskade juridiska och försäkringskostnader 
för användare av kemiska ämnen. 

- Nya kemiska ämnen kommer att utvecklas, men också att nya 
användningsområden hittas för ämnen som redan används idag och/eller 
optimisering av produkter/processer 

- REACH stödjer konkurrens inom produktsäkerhet och information om säker 
användning, vilket innebär att utveckling av säkrare produkter ger 
konkurrensfördelar på marknaden 

- Minskade affärsmässiga risker för företag p.g.a. delat ansvar genom 
leverantörskedjan och bättre kommunicering kring riskinformation. Om 
en nedströmsanvändare använder produkten på ett sådant sätt som 
tillverkare/importör inte kan garantera som riskfri, kan inte tillverkare/importör 
hållas ansvarig om skada skulle uppstå och därmed heller inte bli 
ersättningsskyldig gentemot användaren. 

- Den kemiska marknaden blir mer förutsägbar eftersom det idag inte finns 
tillräckligt skydd vid oförutsedda händelser; systematisk screening av eko-
toxikologiska konsekvenser hos kemikalier saknas 

Vad anser ni? 
 
 


