
 
 

 
Där kemikalier används ingår Reach i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet  
 
Reach-förordningen syftar till en säker användning av kemikalier för arbetstagare, 
privatpersoner och yttre miljö. Vissa av skyldigheterna är en del av arbetsmiljöarbetet 
och andra ingår i annat miljöarbete. Den svenska lagstiftningen skiljer på dessa 
områden och de sköts av olika myndigheter.  

För frågor som rör arbetsmiljön är det en del av ett Systematiskt arbetsmiljöarbete 
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1. Det ska finnas rutiner som beskriver 
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet går till. Om det finns minst tio arbetstagare ska 
rutinerna vara skriftliga, 5 §.  
 
 
Rutinerna för arbetsmiljön ska 
inbegripa Reach  
Rutinerna hos ett kemikalieanvändande 
företag behöver beskriva t.ex. hur man 
tar till sig leverantörsinformationen och 
kontrollerar att villkoren i bifogade 
exponeringsscenarier följs.  

Detta är också en del av att undersöka 
och bedöma de kemiska riskerna enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. 
 

Vissa delar av Reach ingår i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
Enligt 12 a § i arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166) ska arbetsgivarens 
systematiska arbetsmiljöarbete 
säkerställa att vissa specificerade 
Reach-krav följs i verksamheten. 

Kraven finns i 17 § arbetsmiljöförord-
ningen. Du kan läsa en kort samman-
fattning här. 

Rutinerna ska se till att följande fungerar på företaget: 

� Tillgång till leverantörsinformation 
Arbetsgivare ska göra säkerhetsdatablad och annan information om ämnen och 
blandningar tillgängliga för arbetstagare som kan exponeras för dem (Se artikel 35 
i Reach-förordningen).  

� Registrera när leverantörsinformationen mottas 
Enligt Reach ska den information som behövs för att följa kraven sammanställas 
och hållas tillgänglig under minst 10 år, se artikel 36.1 i Reach-förordningen. 

� Genomföra rekommendationerna i säkerhetsdatabladen 
Nedströmsanvändare ska genomföra leverantörens rekommenderade 
arbetsmiljöåtgärder eller utarbeta en egen kemikaliesäkerhetsrapport (Se artikel 
37.5 i Reach-förordningen). Nedströmsanvändare är alla som använder ett kemiskt 
ämne utom ämnestillverkare, distributörer och konsumenter. 

� Utarbeta egen säkerhetsrapport  
Nedströmsanvändare ska utarbeta en egen kemikaliesäkerhetsrapport när deras 
användning inte stämmer överens med en identifierad användning i ett utökat 
säkerhetsdatablad eller när leverantörens rekommendationer om 



arbetsmiljöåtgärder inte följs. Detta gäller om man använder mer än ett ton per år 
(Se artikel 37.4 i Reach-förordningen). 

� Rapport till Europeiska kemikaliemyndigheten 
Nedströmsanvändare ska informera den Europeiska kemikaliemyndigheten 
(ECHA) om egen användning av registrerade ämnen som inte uppfyller villkoren i 
ett exponeringsscenario (Se artikel 38 i Reach-förordningen). 

� Informera sin leverantör när riskhanteringen ifrågasätts 
Om nedströmsanvändaren har en identifierad användning av ett ämne, men har 
information som gör att han ifrågasätter de riskhanteringsåtgärder som 
rekommenderas i säkerhetsdatabladet, så ska användaren informera leverantören 
(Se artikel 34 b i Reach-förordningen). 

� Tillverkare av ämnens egna arbetsmiljöåtgärder 
Registranter ska fastställa och tillämpa lämpliga åtgärder för de risker som 
identifierats i deras kemikaliesäkerhetsrapport. (Se artikel 14.6 i Reach-
förordningen.) 

� Tillståndspliktiga ämnen 
För användning av ämnen i Reach-förordningen, bilaga XIV: 
• Att villkoren som avser arbetsmiljöfrågor följs (Se artikel 60.9 d i Reach-

förordningen).
• Att exponeringen i arbetsmiljön utöver detta minskas till den lägsta som är 

tekniskt och praktiskt möjligt (Se artikel 60.10 i Reach-förordningen).

� Ämnen med begränsningsvillkor 
För ämnen i Reach-förordningen, bilaga XVII: 
• Att de villkor som avser arbetsmiljöfrågor för begränsningarna följs (Se artikel

67.1 i Reach-förordningen).

Myndigheterna ska samverka i tillsynen 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) och 
arbetsmiljöförordningen (1977:1166) 
reglerar vilka delar av Reach som olika 
myndigheter har tillsyn över.  

När det gäller åtgärder vid 
användningen har kommunen eller 
länsstyrelsen tillsyn över de som avser 
risker för yttre miljö och allmänheten.  

Arbetsmiljöverket har tillsyn över 
risker för arbetstagarna.  

Myndigheterna ska samverka och 
meddela varandra om brister inom 
andra myndigheters ansvarsområde 
som de uppmärksammat i sin tillsyn. 

Länkar: 
Arbetsmiljöverket http://www.av.se/ 
Kemikalieinspektionen http://www.kemi.se/ 
Europeiska kemikaliemyndigheten http://echa.europa.eu/sv 
Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/ 
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