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C.E.O./Manager
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PRESENT AT INSPECTION
Company representatives

National Chemicals Inspectorate
Others

 INSPECTION DIRECTION: ………………………………………………………………..
MEASURES / DECISION

 Matter closed
 Message concerning inspection will be sent over
 Injunction/Ban considered
 Injunction/Ban (See separate decision)
 Report to police considered
 Environmental penalty charge considered
 KemI intend to decide that ……………………. shall pay an environmental penalty charge with ………. SKr
according to point …….. in the enclosure to SFS 1998:950, see NOTES. Before the decision is taken the company
will be able to give an opinion within 14 days.

 KemI issues an injunction1) to the company to leave a written account, latest dated ……………., on what
measures you will make/have made, according to accounts written below:

 With this protocol NOTES are attached.
SIGNATURES
Date

National Chemicals Inspectorate

Company

Postadress:
Box 1384
171 27 SOLNA

Besöksadress:
Sundbybergsvägen 9

Telefon:
08-783 11 00

Telefax: 08-735 76 98
E-post: kemi@kemi.se
Org.nr. 202100-3880
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National Chemicals Inspectorate
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A

Information to company
(information concerning legal matters, how to appeal to court etc.)
Utredning och produktinformation
Enligt 14 kap. miljöbalken skall den som tillverkar eller till Sverige för in en kemisk produkt eller en bioteknisk
organism se till att det finns en tillfredsställande utredning för bedömning av vilka hälso- eller miljöskador
som produkten eller organismen kan orsaka. De skall vidare, genom märkning eller på annat sätt, lämna de
uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön (produktinformation). Observera att enligt
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer gäller detta även för varor som
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och på grund av sina egenskaper kan befaras
medföra skador på människor eller miljön.
Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall
enligt 14 kap. miljöbalken och förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer
registreras i produktregistret.
Tillstånd för överlåtelse
Vid yrkesmässig överlåtelse av livsfarliga och mycket farliga kemiska produkter krävs tillstånd enligt
förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Tillstånd söks hos
Länsstyrelsen.
Miljösanktionsavgift
I förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter anges vilka överträdelser som skall beläggas med
miljösanktionsavgift och beloppet på avgiften.
Föreskrifter
Mer detaljerade bestämmelser finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska
produkter och biotekniska organismer och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om
klassificering och märkning av kemiska produkter.

Mer information
Se vår hemsida: www.kemi.se

Kemikalieinspektionen är skyldig att anmäla misstänkta överträdelser av straffsanktionerade regler och
besluta om miljösanktionsavgift.

1)

Postadress:
Box 1384
171 27 SOLNA

Föreläggande om redovisning meddelas med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken och det skall gälla
omedelbart även om det överklagas.
Föreläggandet får överklagas hos Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt. Ett skriftligt överklagande skall i
så fall ha kommit in till Kemikalieinspektionen, Box 1384, 171 27 Solna inom tre veckor från den dag då
företaget fick del av föreläggandet.
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