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Sprängämnesinspektionens föreskrifter om
förhansanmälan av brandfarliga och explosiva
varor som innehåller nya ämnen;
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beslutade den 14 december 1994.

Sprängämnesinspektionen föreskriver följande med stöd av 41 § förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor1.
Kap. 1 Tillämpningsområde

Kap. 2 Definitioner

H

1.1 Dessa föreskrifter gäller brandfarliga och explosiva varor och innehåller sådana
bestämmelser om förhandsanmälan av nya ämnen som avses i Europeiska
gemenskapernas råds direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar
och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen.
Med EFTA avses i dessa föreskrifter de stater som är medlemmar av Europeiska
frihandelssammanslutningen och för vilka EES-avtalet gäller. Med EG avses Europeiska
gemenskapen. Med EES avses Europeiska samarbetsområdet.

[U

PP

2.1 I dessa föreskrifter avses med
a) Ämnen: Kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller framställd form,
dock ej eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att detta påverkar ämnets
sammansättning;
b) Anmälan: De handlingar med föreskrivna uppgifter som lämnas till den berörda
myndigheten i en stat inom EES
- för varor framställda inom EES: av tillverkaren som släpper ut en vara på marknaden
- för varor framställda utanför EES: av en person bosatt i EES som antingen är ansvarig
för utsläppande på marknaden inom EES av varan, eller har tillsatts av tillverkaren som
ensamrepresentant med syfte att inlämna anmälan av en given vara som släpps ut på
marknaden inom EES.
c) Släppa ut på marknaden: Tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon annan. I
dessa föreskrifter skall import till EG:s eller något av EFTA-ländernas tullområde
likställas med att släppa ut på marknaden.
d) EINECS: Europeisk förteckning2 över de ämnen som ansågs finnas på den
gemensamma marknaden den 18 september 1981.
1

Jfr EES-avtalet bilaga II avsnitt XV och rådets direktiv 67/548/EEG (EGT nr L 196, 16.8.67, s.1).
Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/32/EEG (EGT nr L 154, 5.6.1992, s.1).
2

EGT nr C 146A, 15.6.1990, s. 1.

Kap. 3 Anmälan
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3.1 Innan en vara som innehåller ett nytt ämne får släppas ut på marknaden skall den,
såvitt avser dess brandfarliga och explosiva egenskaper, vara anmäld enligt dessa
föreskrifter, om inte föreskrifterna medger att varan ändå släpps ut.
Anmälan skall göras till Kemikalieinspektionen. För anmälningsförfarandet skall
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:5) om förhandsanmälan av nya ämnen
tillämpas.

Kap. 4 Sekretess
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3.2 I fråga om en varas brandfarliga och explosiva egenskaper skall i anmälan ingå de
uppgifter som anges i KIFS 1994:5 i
- bilaga 1: avsnitt 2.3.4-2.3.5 och 3.9-3.13
- bilaga 2: avsnitt 2.3.4-2.3.5 och 3.9-3.10
- bilaga 3: avsnitt 2.3.4-2.3.5 och 3.9-3.10
- bilaga 4: avsnitt 2.3.4-2.3.5 och 3.10-3.12

4.1 Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess finns i sekretesslagen (1980:100),
sekretessförordningen (1980:657) och lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva
varor.
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Kap. 5 Ansvarsbestämmelser

5.1 Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av överträdelse av dessa
föreskrifter finns i lagen om brandfarliga och explosiva varor.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1995.

ERIK NILSSON
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Gunnar-Arne Björkman/Karl-Axel Johansson

Sprängämnesinspektionen

Allmänna råd
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Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1994:9) om
förhandsanmälan av brandfarliga och explosiva varor som innehåller nya ämnen

ÄV
D

utfärdade den 14 december 1994.
Bakgrund
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Enligt EG:s råds direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967, senast ändrat genom direktiv
92/32/EEG, skall förhandsanmälan ske av vissa nya ämnen innan dessa får släppas ut på
marknaden.
Anmälan skall enligt direktivet innehålla uppgifter om egenskaper som regleras dels i
lagen (1985:426) om kemiska produkter och dels i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor. Till följd av direktivet har Kemikalieinspektionen (KemI) och
Sprängämnesinspektionen (SÄI) meddelat föreskrifter om sådan förhandsanmälan.
Bestämmelserna om anmälan återfinns i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS
1994:5. Vad avser brandfarliga och explosiva egenskaper hos varor som innehåller nya
ämnen återfinns bestämmelserna om anmälan i SÄIFS 1994:9.
Antalet varor/ämnen som skall anmälas enligt SÄIs föreskrifter kan väntas bli mycket
begränsat. Med stor sannolikhet kommer de flesta av dessa varor, med hänsyn till deras
övriga egenskaper, att kräva anmälan också enligt KIFS 1994:5. Mot bakgrund härav har
KemI och SÄI bedömt det praktiskt att föreskriva att anmälan skall ske till samma
myndighet, Kemikalieinspektionen, oavsett vilka eller hur många egenskaper hos varan
anmälan avser. Bedömningen av en anmälan görs därefter av SÄI såvitt avser varans
egenskaper från brand- och explosionssynpunkt.
Ifråga om former och förutsättningar för en anmälan, mängdgränser, undantag från
anmälningskrav m.m. hänvisar SÄI i sina föreskrifter till bestämmelserna i KIFS 1994:5.
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Kommentarer till föreskrifterna

Av föreskrifterna - och av hänvisningen till KIFS 1994:5 - kan utläsas att ett mindre antal
varor kommer att beröras av kravet på förhandsanmälan enligt SÄIs föreskrifter. En
anmälan förutsätter bl.a. (KIFS 1994:5 16 §) att varan innehåller eller består av nya
ämnen eller beredningar som inte upptagits i EINECS' förteckning över de ämnen som
ansågs finnas på den gemensamma marknaden den 18 september 1981. En annan
begränsning framgår av 16 § punkt 5. som undantar ämnen vilka endast används i
produktsektorer där gemensamma krav finns för anmälnings- och
godkännandeförfaranden och där kraven på inlämnande av uppgifter kan anses likvärdiga
med dem som anges i KemIs och SÄIs föreskrifter.
Kap. 3.1
Enligt 3.1 i SÄIFS 1994:9 skall förfarandet enligt KIFS 1994:5 tillämpas för en anmälan.

Kap. 3.2

Risker vid brand
Andra faror, särskilt kemisk reaktion med vatten
Flampunkt
Brännbarhet
Explosiva egenskaper
Tändtemperatur
Oxiderande egenskaper
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2.3.4
2.3.5
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

]

Bilaga 1 till KIFS 1994:5 anger kraven på den information som skall ingå i den tekniska
sammanställning som åsyftas i 6 § vid fullständig anmälan. Bilaga 2 anger motsvarande
krav för begränsad anmälan enligt 9 och 12 §§, bilaga 3 kraven för begränsad
information enligt 11 §. Av bilaga 4 framgår kraven på information i tekniska
sammanställningar för polymerer.
Kraven på den information om en varas brandfarliga och explosiva egenskaper som
skall lämnas enligt SÄIFS 1994:9 framgår av nedanstående avsnitt ur bilagorna 1-4 till
KIFS 1994:5 (samma numrering gäller i samtliga bilagor).
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