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Import av kemikalier för eget bruk – en sammanställning
Vid import/köp från annat land utanför EU och EES
•

Anmäl ämnen till ECHA’s (Europeiska kemikaliemyndighetens) klassificerings- och
märkningsregister om ämnet:
o klassificeras som farligt enligt CLP (oavsett mängd)
o ingår i en blandning i en halt som bidar till att blandningen klassificeras som farlig
enligt CLP (oavsett mängd)
o ska registreras enligt förordning(EG) nr 1907/2006 (REACH). Gäller bara om det är
mängder över 1 ton.
Länkar med mer information:
ECHA – Klassificerings- och märkningsregistret
REACH – Förordning (EG) nr 1907/2006

•

Verksamhetsanmälan till Kemikalieinspektionen krävs för införsel av anmälningspliktiga
ämnen, oavsett mängd. Det gäller de ämnen som finns på tullnummerlistan i Bilaga till
förordning (2008:245)
Uppsala universitet har en gemensam verksamhetsanmälan hos Kemikalieinspektionen,
UFV 2017/1536.

o

Om mängden av ett anmälningspliktigt ämne som förs in i Sverige överstiger 100
kg/år måste ämnet registreras i produktregistret.

Vid införsel/köp från annat land inom EU och EES
•

Verksamhetsanmälan krävs för införsel av anmälningspliktiga ämnen, oavsett mängd. Det
gäller de ämnen som finns på tullnummerlistan i Bilaga till förordning (2008:245)
Uppsala universitet har en gemensam verksamhetsanmälan hos Kemikalieinspektionen,
UFV 2017/1536.

o

Läs mer:

Om mängden av ett anmälningspliktigt ämne som förs in i Sverige överstiger 100
kg/år måste ämnet registreras i produktregistret.

Vägledning för företag – tillverkare eller importör
Vägledning för företag - slutanvändare

Import of chemicals for personal use – a summary
Import/purchase from other countries outside the EU and EEA
•

Report substances to the ECHA (European Chemical Agency) Classification and Labeling
Inventory if the substance:
o is classified as dangerous according to CLP (regardless of quantity)
o is included in a mixture at a level that contributes to the substance being classified as
dangerous according to CLP (regardless of quantity)
o is to be registered accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH). This
applies only when amounts are more than 1 ton.
Links with more information:
ECHA - Classification and Labelling Inventory (C&L)
REACH - Regulation (EC) No 1907/2006

•

An Activity report must be submitted to the Swedish Chemicals Agency when entering a
notifiable chemical product to Sweden, regardless of quantity. It applies for substances on
the list of customs tariff numbers in the Appendix ordinance (2008:245).
Uppsala University has an activity report submitted, common for all users at Uppsala
University, UFV 2017/1536.
o

If the amount of notifiable chemical product is more than 100 kg per product and
year, the substance needs to be registered in the products register.

Entry/purchase from other EU and EEA countries
•

An Activity report must be submitted to the Swedish Chemicals Agency when entering a
notifiable chemical product to Sweden, regardless of quantity. It applies for substances on
the list of customs tariff numbers in the Appendix to ordinance (2008:245).
Uppsala University has an activity report submitted, common for all users at Uppsala
University, UFV 2017/1536.
o

If the amount of notifiable chemical product is more than 100 kg per product and
year, the substance needs to be registered in the products register.

More to read:
Guidance for manufacturer or importer
Guidance for end-users of chemicals

