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Här kommer det tredje informationsbladet från Trafikverkets 

kemikaliegranskningsfunktion. I informationsbladet informerar vi om 

Granskningsfunktionens arbete och om aktuella och kommande 

händelser. 

Ny version av Chemweb, version 2010 CLP lanseras 

Under V.6 kommer en ny version av Chemweb att installeras. Den nya versionen innehåller flera 

förbättringar som syftar till ökad användarvänlighet jämfört med den tidigare versionen. De viktigaste 

förbättringarna är: 

 Vid sökning av produkttyper på sidan med produktlistan finns nu en rullist en s.k. 
”dropdownmeny” med angivna produkttyper. 

 Produkter klassade som D-förbjuden har tidigare ej visats i produktlistan, det gör de nu. 

 En teckenförklaring med symbolerna för A, B, C, D etc. har införts på sidan med produktlistan. 

Ytterligare en ny version av Chemweb med ännu fler förbättringar kommer under 2010. 

 

Broschyren ”Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering” har uppdaterats samt 

utökats med en engelsk version 

I december 2010 gav Granskningsfunktionen på Trafikverket ut en broschyr ”Miljö- och 

arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering” på både svenska och engelska. Broschyren förklarar kortfattat 

Trafikverkets krav och kriterier, hur man ansöker om en kemisk produkt samt hur granskningen går 

till.  

Broschyren finns att beställa och ladda ner som pdf-fil i webbutiken 

Broschyr Kemikaliehantering (publikationswebbutiken, öppnas i nytt fönster) 

 

Viktig information till alla sökande som ansöker om en kemisk produkt till Trafikverket 

Granskningsfunktionen på Trafikverket har under en längre period sett att många sökande av kemiska 

produkter slarvar med att skriva rätt leverantörsnamn och rätt namn på produkten. Detta leder till att 

granskaren oftast måste skicka tillbaka ansökan som ej fullständig och sökande måste komplettera sin 

ansökan vilket tar onödig tid. Att skriva rätt namn är mycket viktigt eftersom det är det ansökta 

namnet som blir sökbart i Produktlistan. 

OBS! Namnet på produkten och leverantören ska vara samma som på säkerhetsbladet. 

 

Trafikverkets granskningsfunktion 

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/itemlist____5168.aspx


Omvärldsbevakning 

Kemikalieinspektionen: Första slutdatum för registrering till Echa har passerat 

Sedan den 1 december 2010 är det förbjudet att tillverka, importera eller använda vissa kemikalier som 

inte registrerats hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa.  

Den 30 november 2010 gick tidsfristen ut för den första registreringen. De som skulle registrera sig 

innan den 30 november 2010 var: 

 Företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i volymer om 1000 ton eller mer per 

år.  

 Företag som tillverkar eller importerar ämnen som klassificeras som mycket giftiga för 

vattenlevande organismer och som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön i 

volymer om 100 ton eller mer per år.  

 Företag som tillverkar eller importerar ämnen som klassificeras som cancerframkallande, 

mutagena, eller reproduktionstoxiska i volymer om 1 ton eller mer per år. 

Registreringarna gäller totalt 4300 olika ämnen. Echa räknar med att behandla inkomna 

registreringar så att alla företag som registrerat sig ska få ett registreringsnummer i februari 2011. 

Läs mer på kemikalieinspektionens webbplats: 

Reach: första slutdatum för registrering har passerat (annan webbplats, öppnas i nytt fösnter)  

Echas kandidatlista har utökats med 8 nya ämnen (SVHC) 

Den 15 december 2010 gick Echa ut med ett pressmeddelande om att de har lagt till 8 nya kemiska 

ämnen (SVHC) på kandidatlistan. Ämnena på listan kan komma att föras upp på förteckningen över 

ämnen som kräver tillstånd. Företag uppmanas att kontrollera sina eventuella skyldigheter som följer 

av införandet på kandidatlistan.  

Pressmeddelande från Echa (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Kemins år 2011 

Förenta Nationerna har utsett 2011 till International Year of Chemistry, KEMINS ÅR 2011. Året ingår i 

FNs årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk 

kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem som till exempel växthuseffekten och 

råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut. År 2011 är det också 100 år sedan Marie Curie fick 

Nobelpriset. Ett särskilt fokus ligger därför på att beskriva kvinnornas bidrag till forskning och 

vetenskap. 

Svenska Nationalkommittén för kemi, ett arbetsutskott under Kungliga Vetenskapsakademien för 

kemi, är huvudman för firandet av KEMINS ÅR 2011 i Sverige. Svenska Kemistsamfundet står för 

samordningen och under våren 2010 har regionala nätverksträffar arrangerats för att skapa en 

nationell plattform för samarbetet kring KEMINS ÅR 2011. Högskolor, science centers, kemiföretag 

och Kemistsamfundets medlemmar fick inbjudan. Alla som vill bidra till att ändra synen på kemi och 

kemisk forskning kan delta och på flera orter finns nu regionala kontaktpersoner. 

Under 2011 kommer det i Sverige att bli många aktiviteter som föreläsningar, utställningar, debatter i 

media och framför allt aktiviteter för skolan. Alla aktiviteter finns samlade här på KEMINS ÅR:s 

webbplats http://www.kemi2011.se/  

Granskningsfunktionen på Trafikverket kommer att anordna aktiviteter under året för att 

uppmärksamma Kemins år 2011. Varje månad kommer en tipsfråga skickas ut internt i Trafikverket 

där svaren sammanställs vid året slut. Den 25 maj kommer en halvdags utbildning i 

kemikaliehantering att äga rum, under eftermiddagen planeras aktiviteter kopplade till Kemins år. Du 

kan medverka hela dagen eller delar av den. Mer information kommer men boka in den 25 maj redan 

nu! 

http://www.kemi.se/templates/News____6369.aspx?epslanguage=sv
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_26/pr_10_26_svhc_candidate_list_20101215_sv.pdf
http://www.kemi2011.se/


 

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010 
Erica Lidman 

Jag arbetar som miljöexpert/utredare inom kemikaliehantering på 

Trafikverket.  

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att granska kemiska produkter, 

vara systemförvaltare för Trafikverkets kemikaliehanteringssystem 

och bl. a. se till att användare får inloggningsuppgifter till 

Trafikverkets kemikaliedatabas. Vidare arbetar jag med support av 

kemikaliefrågor samt uppdatering av Trafikverkets webbsidor för 

kemikalier. Min fritid ägnar jag åt att spela golf, ridning, umgås med 

familj och vänner samt att vara ute i naturen. 

 

En av oss 

Här presenterar vi i varje nyhetsblad en av oss som jobbar med kemikaliefrågor på 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

Mina kontaktuppgifter: 

tfn: 0243-44 67 14 

mobil: 070-724 67 14 

e-post: erica.lidman@trafikverket.se 

Kontaktuppgifter och mer information om Trafikverkets kemikaliehantering hittar du på Trafikverkets 

webbplats. 

www.trafikverket.se/kemikaliehantering  

 

Vänliga hälsningar 

Trafikverkets Granskningsfunktion 
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