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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter
dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 och 2 a §§, och närmast före
2 § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §2 Denna förordning innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot
eller andra restriktioner för hantering av
1. tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter,
2. kadmium,
3. klorerade lösningsmedel,
4. kvicksilver,
5. kadmium och kvicksilver i batterier,
6. tungmetaller i förpackningar,
7. ammunition som innehåller bly,
8. rengöringsmedel som innehåller fosfater, och
9. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om
2–3, 5–11, 11 c–14 och 14 b–20 a §§ samt i övrigt med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer
som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter eller läkemedelslagen (2015:315).
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Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.
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Senaste lydelse 2015:459.
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Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol
A-diglycidyleter
2 §3 Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter får inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör.
Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen.
2 a § Kemikalieinspektionen får
1. meddela sådana föreskrifter om undantag från förbudet i 2 § som det
finns särskilda skäl för, och
2. i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 2 §, om det finns synnerliga skäl.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.
På regeringens vägnar
KAROLINA SKOG
Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)
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Tidigare 2 § upphävd genom 2009:654.
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