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Tipsa oss!
Hantering av tips är en stor och mycket viktig del av vår tillsyn. Privatpersoner, företag och myndigheter
lämnar tips till Kemikalieinspektionen om bekämpningsmedel, kemiska produkter eller varor som de anser
inte uppfyller gällande regler. Under 2012 har vi tagit emot ca 300 tips, många av dessa kommer från
kommuner och länsstyrelser. Fortsätt att tipsa oss!
Vi har nu tagit fram ett nytt webbformulär för att lämna tips. Formuläret ska vara i drift någon gång mellan
den 2 och 4 januari 2013 och kommer att nås via vår hemsida. Det är tänkt att göra det lättare att lämna
tips av bra kvalitet till oss, eftersom det blir tydligare vilka uppgifter vi behöver för att kunna hantera
tipsen. I och med att formuläret tas i bruk kommer det att ersätta Tillsynsavdelningens brevlåda
(inspektor@kemi.se) som kanal för tips. Tillsynsbrevlådan kommer framöver endast att användas för frågor
som rör kemikalietillsyn.

Enkät om vår tillsynsvägledning
För att ta reda på hur KemI:s tillsynsvägledning uppfattas av kommuner och länsstyrelser och hur vi kan bli
bättre skickade vi ut en enkät under oktober i år. Vi har nu sammanställt resultatet och detta kommer att
presenteras i en rapport i början av 2013. Vi kommer att informera via tillsynsvägledning från KemI när
rapporten är publicerad på vår webbplats. Resultatet har också varit en del av det underlag som vi haft när
vi tagit fram vår tillsynsvägledningsplan för 2013-2015. Tillsynsvägledningsplanen kommer också den att
publiceras i början av 2013.
Vi fick in 223 svar på enkäten, vilket motsvarar 71 % (290 kommuner/kommunförbund och 21 länsstyrelser
fick enkäten). Vi är glada för att så många svarat, tack för era svar! En fråga som vi ställde handlade om hur
väl Kemikalieinspektionen levt upp till förväntningarna som ni haft på oss i frågor som rört tillsyn.
Enkätdeltagarna fick svara på en skala 1-5 där 1 motsvarade ”Inte alls” och 5 motsvarade ”I högsta grad
nöjd”. Sammanställningen visade att 97 % av de svarande angett 3 eller högre. Medelvärdet för
bedömningen var 3,8. Vi tycker att det är ett bra betyg, men vi kommer att jobba för att bli ännu bättre!

Ny handledning och
butiksbroschyr
Vi
har
uppdaterat
handledningen
Detaljhandelstillsyn (du hittar den
här) och broschyren Kemiska
produkter i butiker – märkning
och ansvar. Broschyren är ännu
inte publicerad men du kommer

att hitta den på vår webbplats under broschyrer någon gång under januari. Där finns också information
kring hur du beställer den.
Detaljhandelstillsyn beskriver tillsynsmyndigheternas respektive företagens ansvar och vilka regler som en
inspektör på kommunen kan inspektera i detaljhandeln. Handledningen har uppdaterats med avseende på
nya regler och innehåller nu både tillsyn av kemiska produkter och tillsyn av bekämpningsmedel i samma
handledning. Kemiska produkter i butiker beskriver vad en butiksinnehavare bör känna till i regelverket
kring kemiska produkter och har uppdaterats med avseende på CLP-märkning. Den kan vara bra att dela ut i
samband med att du gör en inspektion, men kan också vara ett hjälpmedel för dig som inspekterar.

Information om lysfotogen skickat till primärleverantörerna
I förra Tillsynsvägledning från KemI förtydligade vi att även lysfotogen (i de fall där den marknadsförs och
säljs för att användas i oljelampor eller som grilltändvätska) ska omfattas av begränsningen under punkt 3 i
Reachförordningens bilaga XVII (mer information om reglerna finns här). Vi har nu också skickat
information om reglerna i ett brev till de svenska primärleverantörer som tillverkar och/eller för in
lampoljor, grilltändvätskor och liknande produkter till Sverige.

Har du frågor kan du gärna vända dig till någon av oss inspektörer per telefon 08-519 41 100, eller per epost till inspektor@kemi.se.

