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Remiss – slutbetänkande av Reach-utredningen M2007:01 (SOU 
2008:73) "Kemikalietillsyn – organisation och finansiering" 
 
LO och medlemsförbunden välkomnar utredningens ambition att föreslå en 
effektiv tillsyn över efterlevnaden av Reach integrerat med övrig 
miljötillsyn och arbetsmiljötillsyn, samt att tillsynen föreslås få ökade 
resurser. Nedanstående synpunkter bygger vidare på LOs yttrande över 
delbetänkandet. 
 
Slutbetänkandet har diskuterats med medlemsförbunden inom ramen för 
LOs kemikaliegrupp (LOKE). Reach-utredningen har också gästat LOKE, 
varvid bland annat den för arbetsmiljön viktiga frågan om informationen 
kring kemikalierna på arbetsplatserna diskuterades. En diskussion som 
utredningen väl belyser. Utredningen understryker också behovet av en 
förbättrad kvalité när det gäller utformningen och innehållet i de så kallade 
säkerhetsdatabladen. Ett behov som LO framhållit i många år. Redan 1998 
skickades en skrivelse till Kemikalieinspektionen med följande inledning:  
 
”Arbetstagarnas hälsa och företagens hänsynstaganden till den yttre miljön 
är helt beroende av kunskaperna om de kemiska produkternas innehåll och 
de ingående kemikaliernas effekter...”  
 
Informationen är av avgörande betydelse och vår förhoppning är att Reach 
kommer att bidra till ett ökat och förbättrat informationsflöde kring 
kemikaliernas egenskaper. Även om förordningen nu är på plats så är vi i 
början av en lång process, där kemikalier över ett ton inte behöver 
registreras förrän 2018. Vi står nu i början av en period där mycket 
information och aktiva myndigheter behövs för att informationen ska kunna 
fungera både nedströms och uppströms mellan tillverkare och leverantörer 
till våra arbetsplatser. Sannolikt är det i detta led det avgörs om 
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intentionerna med Reach kommer att lyckas eller inte – en viktig och 
avgörande faktor är resurserna hos våra myndigheter för tillsyn. 
 
När det gäller utredningens förslag till organisation av tillsynen har LO svårt 
att se några större skillnader mot gällande ordning, bortsett från 
författningsförändringarna med anledning av Reach. ”På alla företag som 
inte är primärleverantörer utför en och samma myndighet all tillsyn av 
kemiska produkter och övrig miljötillsyn - antingen länsstyrelsen eller 
kommunen får ansvaret. Arbetsmiljöverket bedriver tillsynen över de 
kemiska produkternas påverkan på arbetsmiljön”. 
 
LO stödjer föreslagna ändringar i Arbetsmiljölagen och förordningen som 
möjliggör för Arbetsmiljöverket att också utöva tillsyn utifrån Reach inom 
sitt tillsynsområde.  
 
Kemikalieinspektionens ansvarsområde breddas och utredningen menar att 
det breda kompetensbehovet inte kan täckas upp av en myndighet, utan 
föreslår en lösning där Kemikalieinspektionen ska förordna personal från 
Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Länsstyrelser. LO ser positivt på 
förslaget eftersom det sannolikt också kommer att förbättra 
samverkansmöjligheterna mellan myndigheterna. En förutsättning är 
givetvis att resurserna för detta kommer att tilldelas.  
 
Med Kemikalieinspektionens centrala roll för produktansvaret för 
kemikalierna är utredningens förslag att Naturvårdsverket ska ges ansvaret 
för att ta fram ett riksprogram för samordnad tillsynsvägledning. LO tolkar 
förslaget som att det handlar om Sveriges Miljömål i stort och att nära 
samverkan kommer att ske med Kemikalieinspektionen när det gäller 
kemikalietillsynen.  
 
Efter diskussioner om frisörernas arbetsmiljö i LOs kemikaliegrupp 
välkomnas förslaget om en översyn av Läkemedelsverkets tillsynsansvar 
och att det är lämpligt nu i samband med nya kosmetika förordningen. 
 
Mot bakgrund av komplexiteten i kemikalielagstiftningen och 
tillsynsorganisationen delar LO utredningens tankar i kapitel 8 om 
”Framtida åtgärder för en förbättrad kemikaliekontroll”.   
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