Svensk författningssamling

SFS 1998:944

Förordning
om förbud m.m. i vissa fall i samband med
hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter;

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Regeringen föreskriver1 följande.
1 § Denna förordning gäller vid sidan av förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om
1. kadmiumämnen,
2. klorerade lösningsmedel,
3. kvicksilver,
4. tungmetaller i förpackningar,
5. vissa andra hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och varor.
Förordningen gäller inte kemiska produkter och biotekniska organismer
som omfattas av livsmedelslagen (1971:511), läkemedelslagen (1992:859)
eller lagen (1985:295) om foder.

Kadmiumämnen
2 § Med kadmiumämne avses metallen kadmium eller en kemisk förening
vari metallen ingår.
3 § Kadmiumämne får inte användas för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne.
Varor som har ytbehandlats med ett kadmiumämne eller som innehåller ett
sådant ämne som stabilisator eller som färgämne får inte yrkesmässigt saluföras eller överlåtas. Varorna får inte yrkesmässigt importeras från länder
som inte är medlemmar i Europeiska unionen.
1
Jfr rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på
marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar), (EGT nr L 262,
27.9.1976, s. 201, Celex 376L0769), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/
64/EG (EGT nr L 315, 19.11.1997, s. 13, Celex 397L0064), Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10, Celex 394L0062), rådets direktiv 83/
189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
standarder och föreskrifter (EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8, Celex 383L0189), senast
ändrat genom kommissionens beslut 96/139/EG (EGT L 032, 10.2.1996, s. 31, Celex
396D0139), och rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skydd för miljön,
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6,
Celex 386L0278).
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Gödselmedel hänförliga till tulltaxenummer 25.10, 28.09, 28.35, 31.03
och 31.05 som innehåller högre halt kadmium än 100 gram per ton fosfor får
inte saluföras eller överlåtas.
4 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från eller
för särskilt fall medge dispens från föreskrifterna i 3 § första och andra
stycket, om användningen av ämnen eller varor som där avses är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt eller, beträffande varor som tillverkats utomlands, om endast en liten del av varan har behandlats med eller innehåller
kadmiumämne eller när det annars föreligger särskilda skäl.
Kemikalieinspektionen får medge dispens från 3 § tredje stycket, om det
finns särskilda skäl.
I fråga om hanteringen av en oförtullad vara som har ytbehandlats med eller innehåller kadmiumämne gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring
och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Kan försäljning som avses i
3 § lagen inte ske, bestämmer Kemikalieinspektionen hur det skall förfaras
med varan.

Klorerade lösningsmedel
5 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt bruk.
Kemikalieinspektionen får föreskriva att varor som innehåller metylenklorid, trikloretylen eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas till
konsumenter för enskilt bruk.
6 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller
trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.
7 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 5 och 6 §§.
Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet medge dispens från förbud enligt 5 eller 6 §.

Kvicksilver
8 § Kvicksilver samt kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver
ingår får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige.
9 § Följande varor får inte yrkesmässigt tillverkas eller säljas, om varan
innehåller kvicksilver:
1. febertermometrar,
2. andra kvicksilvertermometrar,
3. nivåvakter, tryckvakter, termostater, reläer, elektriska brytare och kontakter för kontinuerlig strömöverföring, och
4. andra mätinstrument än sådana som anges i 1–3.
Varorna får inte yrkesmässigt föras in från länder som inte är medlemmar
i Europeiska unionen. Varorna får inte yrkesmässigt föras ut ur Sverige.
2

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att förbuden även
skall gälla i fråga om utrustning där en vara som anges i första stycket 3 ingår som en beståndsdel.
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10 § Varor som avses i 9 § får användas endast om de var i bruk i Sverige
före den 1 januari 1995.
11 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om undantag från förbuden enligt 8 eller 9 § första och andra stycket
samt 10 §.
Om det finns synnerliga skäl, får Kemikalieinspektionen medge i det enskilda fallet dispens från förbud enligt 8–10 §§.

Tungmetaller i förpackningsmaterial
12 § Förpackningar och förpackningskomponenter får inte tillverkas, saluföras eller överlåtas om summan av koncentrationerna av bly, kadmium,
kvicksilver och sexvärt krom överstiger följande värden:
1. 600 µg/g,
2. 250 µg/g efter den 30 juni 1999,
3. 100 µg/g efter den 30 juni 2001.
Beträffande användning av kadmiumämne för ytbehandling eller som stabilisator eller som färgämne finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.
Första stycket gäller inte förpackningar som varit i bruk före den 31 december 1994.
13 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte förpackningar eller förpackningskomponenter som uteslutande är framställda av sådant blykristallglas som
avses i rådets direktiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas2, senast ändrat genom
rådets beslut av den 1 januari 19733.
14 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i 12 och 13 §§, i den
utsträckning det behövs för att iaktta de beslut som Europeiska gemenskapernas kommission har fattat enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall4.

Vissa andra hälso- och miljöfarliga produkter och varor
15 § Följande kemiska produkter eller varor får inte saluhållas eller överlåtas:
1. tändstickor i vars tändmassa ingår vit eller gul fosfor,

2

EGT nr L 326, 29.12.1969, s. 36 (Celex 369L0493).
EGT nr L 2, 1.1.1973, s. 1 (Celex 373D101)(01)).
4
EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10 (Celex 394L0062).
3
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2. varor för rensning av avlopp, om varan innehåller syra till en halt som
överstiger tio viktprocent eller bas (lut) i flytande form till en halt som överstiger två viktprocent,
3. motorkylarvätska, spolarvätska eller andra bilvårdsmedel som innehåller metanol, såvida medlet inte samtidigt innehåller etanol och metanolhalten uppgår till högst fem viktprocent av mängden etanol.
16 § Varor av följande slag får inte saluhållas eller överlåtas, om de innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och därigenom kan befaras medföra skada på människor:
1. sjukvårds- och sanitetsartiklar,
2. klädesplagg och material till sådana,
3. barnleksaker,
4. hushållsgods.
17 § Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda
fallet medge dispens från 15 eller 16 §.
18 § I fråga om spridning av kalk eller annat ämne för att motverka försurning i sjöar eller vattendrag får länsstyrelsen meddela föreskrifter om
1. de försiktighetsmått som skall iakttas vid spridningen,
2. de kontrollåtgärder som i övrigt behövs.
En kopia av länsstyrelsens beslut skall sändas till den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
19 § En kemisk produkt som är avsedd för att bekämpa olja som har kommit lös i eller invid ett vattenområde eller för sanering med anledning av sådant utflöde får endast användas enligt föreskrifter som Naturvårdsverket
meddelar.
20 § Avloppsslam för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast
om metallhalten inte överstiger vad som framgår av följande:
Metall
Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

mg/kg torrsubstans
100
2
600
100
2,5
50
800

Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket, med iakttagande av
Sveriges av riksdagen godkända åtaganden enligt avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, i det enskilda fallet medge dispens från vad
som sägs i första och andra stycket.

Verkställighetsföreskrifter
4

21 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Kemikalieinspektionen.
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Tillsyn och avgifter
22 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande
23 §

I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande
24 §

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Genom förordningen
upphävs
1. förordningen (1985:839) om kadmium,
2. förordningen (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter
m.m.,
3. förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel,
4. förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor,
5. förordningen (1997:186) om högsta tillåtna koncentration av vissa
tungmetaller i förpackningar.
På regeringens vägnar
MARITA ULVSKOG
Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)
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