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Sammanfattning 
 
Kemikaliehanteringen hänger samman med flera av vår tids största miljöhot. EU har i 

flera år arbetat för att få till stånd en sammanhållen och gemensam lagstiftning på 

kemikalieområdet och detta arbete är nu i slutfasen. En omröstning angående det 

nuvarande förslaget kommer att hållas i Europaparlamentet den 13 december. REACH, 

som står för Registration Evaluation and Authorization of Chemicals, kommer på 

många sätt att innebära en skärpning av kemikalieregleringen inom unionen. Det finns 

dock stridsfrågor, den kanske allra största gäller substitutionsregelns utformning i 

förslaget. Mycket pekar på att den slutliga utformningen av regeln kommer att skilja sig 

avsevärt från den produktvalsprincip som återfinns i miljöbalken. Syftet med denna 

uppsats var därmed att utreda huruvida och i vilken mån miljöbalkens 

produktvalsprincip kommer att vara tillämplig efter genomförandet av REACH. 

Däremot behandlades inte övriga aspekter och konsekvenser av REACH:s 

genomförande. Utredningen genomfördes med hjälp av traditionell juridisk metod, det 

vill säga rättskällestudier. Eftersom studien delvis behandlade lagstiftning som ännu ej 

trätt ikraft var materialet på området mycket begränsat och jag var därför tvungen att 

använda mig av material från politiska organ, intresseorganisationer och media. 

Analoga tolkningar har utgjort en betydande del av rättsutredningen då praxis och 

doktrin ofta inte behandlade REACH utan liknande konflikter och frågeställningar. Den 

inledande delen av uppsatsen ägnades åt att beskriva kemikalieproblematiken ur ett 

naturvetenskapligt perspektiv, detta för att ge läsaren en ökad förståelse för behovet av 

en skarp och sammanhållen lagstiftning på kemikalieområdet.  

 

  



Abstract 
 
The handling of chemical substances and products is closely linked to several of 

today’s largest environmental problems. The European Union has worked several years 

on presenting a joint chemical legislation and this work is now in its last phase. A vote 

will be held in the European Parliament December 13th 2006, regarding the present 

proposal. REACH, who stands for Registration Evaluation and Authorization of 

Chemicals, will in many ways imply a clampdown of the chemical regulation within 

the Union. But there are controversial questions, for example about the framing of the 

substitution rule. It is likely that the final framing of the rule will deviate considerably 

from the substitution principal in the Swedish environmental code. The purpose of this 

thesis was therefore to unravel whether and to what extent the substitution principal in 

the Swedish environmental code will be applicable also after adoption of REACH.  

Other aspects and consequences do to the adoption of REACH was not be considered in 

this thesis. The thesis was carried out through the use of traditional legal method, a 

study of the different sources of law. Because the thesis partly involved legislation that 

had not yet been adopted the information material on the area was limited. Therefore 

I’ve been forced to use material from political bodies, interest organizations and the 

media.  Law interpretation by analogy played a considerable part of this study as 

practice and doctrine often didn’t concern REACH directly. Instead I made law 

interpretation by analogy form similar conflicts and problems. The opening of this 

thesis describes the environmental problems regarding chemicals and the need of a joint 

legislation on the area. 
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1 Presentation  

I detta kapitel ges en inledande beskrivning av ämnet. Här kommer även syfte, 

avgränsning och metod att presenteras. 

 

1.1 Inledning 

Syntetiskt framställda kemikaliers närvaro i naturmiljön är ett ständigt  

växande problem. Flera av dagens stora miljöproblem kan härledas direkt till  

det senaste seklets ständigt ökande kemikalieanvändning.1 Sedan 1970-talet har  

Sverige haft en sammanhållen reglering för kemikalieanvändning och genom en 

ändring av Lagen om kemiska produkter från 1985 introducerades en 

produktvalsprincip. Införandet av denna princip var resultatet av en ökad svensk 

miljömedvetenhet samt en anpassning till de internationella överenskommelser som 

uttryckt direkt eller indirekt stöd för en sådan princip.2

  

Sveriges medlemskap i EU 1995 har haft stor betydelse för utvecklingen av  

svensk miljörätt. EU hade redan vid denna tidpunkt omfattande reglering på  

miljöområdet och för att uppfylla de förpliktelser som följde med medlemskapet  

måste Sverige anpassa sin lagstiftning. Denna anpassning skedda genom  

miljöbalkens ikraftträdande 1999. Balken introducerade även det nya  

kärnbegreppet inom internationell miljörätt, hållbar utveckling, i den svenska  

rättsordningen och gjorde detta till miljöbalkens övergripande mål.3  

 

De 16 miljölagar som tidigare fanns är numera införda under en och  

samma balk. Denna inleds med sex kapitel av mer övergripande natur. Det första  

kapitlet innehåller balkens målregel, hållbar utveckling, samt preciseringar  

                                                 
1 Brandt och Gröndahl s 29ff 
2 Nilsson s 48ff 
3 Michanek och Zetterberg s 97ff 
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och delmål för dess uppfyllande. Andra kapitlet innehåller de allmänna hänsynsreglerna 

vilka är tillämpliga på alla verksamheter och åtgärder som omfattas av balkens syfte. 

Hänsynsreglerna innehåller de grundläggande materiella miljökraven och är ytterligare 

ett medel för att nå hållbar utveckling.4

 

Produktvalsprincipen är en av dessa allmänna hänsynsregler som anses vara avgörande 

för att nå målet hållbar utvecklig.  Produktvalsprincipen går ut på att en kemikalie eller 

en produkt innehållande kemikalier skall undvikas om användningen eller försäljningen 

medför risk för skada av människors hälsa och miljön och ett mindre skadligt alternativ 

finns att tillgå.5

 

Anledningen till att denna princip är så intressant att diskutera är att det i  

dagsläget pågår en intensiv debatt kring principens vara eller icke vara i samband med 

genomförandet av EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH.6 Det första förslaget 

gällande REACH lades 2003. Förslaget innehöll stora förändringar gällande 

kemikaliehanteringen. Både befintliga och nya kemikalier skulle omfattas av 

regleringen, tidigare hade kontrollmöjligheterna främst gällt kemikalier vid 

nyregistrering. Utöver detta lades genom förslaget ett stort ansvar på industrin. Tanken 

var att industrin skulle stå för riskbedömningar och utvärderingar gällande 

kemikaliernas farlighet.7 Förslaget har därefter omarbetats och förändrats flertalet 

gånger, grundtankarna har dock bestått.  

 

Som nämnts ovan har produktvalsprincipens utformning varit föremål för diskussion i 

samband med REACH. I den version av förslaget som lades fram den 27 juni i år fanns 

en svag produktvalsprincip uttryckt.8 Det förslag som parlamentet sedan enades om den 

30 november, och som kommer att vara föremål för omröstning den 13 december, 

                                                 
4 Michanek och Zetterberg s 97ff 
5 MB 2:6 
6 REACH – Registration Evaluation and Authorization of Chemicals 
7 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1766.aspx 
8 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf 
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innehåller ingen sådan princip.9 Om kemikalien eller produkten är föremål för ”adekvat 

kontroll” ställs inget krav på substitution.10  

 

Oavsett om det slutgiltiga förslaget inte kommer att innehålla någon produktvalsprincip 

eller endast en svag sådan föreligger oenighet med den avsevärt skarpare 

produktvalsprincip miljöbalken ger uttryck för. Då RECH huvudsakligen syftar till att 

säkerställa varornas fria rörlighet,11 det vill säga att undanröja handelshinder mellan 

medlemsstater, och produktvalsprincipen i miljöbalken 2 kapitlet 6 § endast är 

tillämplig på försäljning och användning12 av varor i Sverige är ett examensarbete 

gällande förenligheten av dessa två regleringar synnerligen relevant. 

 

1.2 Syfte 

Mot bakgrund av den ovan förda diskussionen syftar denna uppsats till att utreda 

huruvida och i vilken mån den produktvalsprincip som finns uttryckt i miljöbalken 

kommer att äga tillämpning även efter genomförandet av REACH, EU:s nya 

harmoniserande lagstiftning på kemikalieområdet. Genomförandet av denna uppsats 

kräver att syftet bakom både REACH och miljöbalkens produktvalsprincip granskas 

närmare. 

 

1.3 Avgränsning och Upplägg  

REACH är en mycket omfattande lagstiftning och det har varken ingått i uppsatsens 

syfte eller varit tidsmässigt möjligt att i övrigt gå in på dess betydelse för svensk 

lagstiftning och rättstillämpning. 

 

                                                 
9 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=593556&previousRenderType=6 
10 http://www.wwf.se/show.php?id=1047812 
11 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf 
12 MB 2:6 
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Kemikalieproblematiken är ett av dagens största miljöhot och av ytterst komplex natur. 

För att förstå vikten av en effektiv lagstiftning gällande kemikalier ägnas uppsatsens 

inledande del åt att ge läsaren ökad förståelse för kemikalieproblematiken. Därefter 

beskrivs den svenska miljörätten med tyngdpunkt på produktvalsprincipen. Även 

förhållandet mellan svensk rätt och EG-rätt kommer att belysas. Uppsatsen innehåller 

en övergripande beskrivning av REACH och diskussionen kommer att föras utifrån den 

konflikt som befaras uppkomma mellan svensk rätt och EG-rätt gällande 

produktvalsprincipen. 

 

Varje kapitel avslutas med en reflektion där författaren sammanfattar kapitlets 

huvudfrågor och ger uttryck för egna åsikter. 

 

1.4 Metod  

Uppsatsen utfördes genom rättskällestudier, det vill säga studier av lag, praxis, 

förarbeten och doktrin.  

 

Eftersom REACH ännu ej trätt ikraft har materialet på området varit mycket begränsat. 

Detta har gjort att doktrin som behandlar liknande konflikter använts, för att därefter 

ligga till grund för analoga tolkningar. I dessa analogier har stor vikt lagts vid de 

skyldigheter Sverige uppbär genom medlemskapet i EU.  

 

Då RECH är under utveckling och föremål för ständig förhandling, och eftersom 

innehållet i förslaget har skiftat över en förhållandevis kort tid, utgörs de använda 

källorna till betydande del av Internetkällor eftersom dessa uppdateras mer fortlöpande. 

Detta är naturligtvis ingen idealisk lösning men dessvärre nödvändig. Endast sådana 

källor som måste anses ha en hög tillförlitlighetsgrad har dock använts. I uppsatsen 

återges endast den fakta dessa källor presenterar utan att återge deras eventuella 

värderingar.   
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 Eftersom REACH ännu inte trätt ikraft finns inte heller någon praxis som behandlar 

området. Däremot behandlar uppsatsen praxis med koppling till andra konflikter mellan 

nationell rätt och EG-rätt där resultatet sedan tolkats med hänsyn det problem som är 

aktuellt för just denna framställning. Detta gäller praxis från såväl EG-domstolen som 

svenska domstolar, även om domar fån EG-domstolen har en överordnad betydelse.  

 

Förarbeten på det sätt som vi är vana vid återfinns inte i gemenskapsrätten. Därmed är 

det de svenska förarbetena som varit föremål för granskning. Vad gäller förarbetena till 

miljöbalken hänvisar de ofta till, eller bygger på, motivuttalande till äldre lagstiftning. 

Även om den nya lagstiftningen är lik eller identiskt uttryckt med den äldre 

lagstiftningen så behöver detta inte betyda att lagregeln nödvändigtvis skall tillämpas 

på samma sätt som före miljöbalkens ikraftträdande, detta måste tas med i beräkningen 

vid granskning av förarbeten. 

 

Gällande den doktrin som använts vid uppsatsskrivandet så kan denna delas in i fyra 

delar.  

 

• Doktrin rörande svensk miljörätt 

• Doktrin rörande EG-miljörätt 

• Doktrin rörande förhållandet mellan nationell rätt och gemenskapsrätt 

• Naturvetenskaplig litteratur13 

 

I skrivandets stund har jag ännu inte lyckats få det senaste förslaget angående REACH, 

som lades 30 november, i min ägo då detta inte ännu inte finns i någon officiell version. 

Mediebevakningen pekar dock mot att någon bindande produktvalsprincip inte finns 

med i denna version av förslaget. Detta spelar mindre roll eftersom det är mycket 

osäkert huruvida denna version kommer att antas vid omröstningen i parlamentet den 

13 december. Därmed kommer jag i min framställning att arbeta utifrån två 

utgångspunkter. Nämligen att när REACH träder i kraft, troligen någon gång under 

                                                 
13 Litteratur på det naturvetenskapliga området har främst legat till grund för uppsatsens inledande del 
angående kemikalieproblematiken. 
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2007, kommer denna förordning antingen att innehålla en försvagad produktvalsprincip 

i förhållande till den som återfinns i miljöbalken eller en ickebindande sådan. Det kan 

med största säkerhet sägas att den produktvalsprincip som kommer att återfinnas i det 

slutliga utförandet inte kommer att likna den som uttrycks i miljöbalken och därmed är 

någon av de två ovanstående utgångspunkterna det mest troliga att återfinna i den 

slutgiltiga versionen. 

 

Berörda myndigheter, främst kemikalieinspektionen och naturvårdsverket, har inte varit 

villiga att tillkännage sin ståndpunkt i frågan om produktvalsprincipens överlevnad 

efter REACH. Troligtvis beror detta på att något slutgiltigt beslut ännu ej är fattat och 

att frågan i nuläget är politiskt känslig. 
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2 Bakgrund  

I följande kapitel beskrivs kemikalieproblematiken. Hur har kemikaliehanteringen 

kommit att bli ett problem och hur ser utvecklingen av problematiken ut. I denna del av 

uppsatsen kommer även det tydliga sambandet mellan kemikaliehanteringen och 

dagens stora miljöhot att beskrivas översiktligt. Kapitlet syftar främst till att ge läsaren 

en ökad förståelse för kemikaliproblematikens komplexitet, samt varför en omfattande 

lagstiftning på området är nödvändig. 

 

2.1 Kemikalieproblematiken 

En kemikalie kan antingen vara en kemisk förening eller ett grundämne.14 Många av 

dessa ämnen är nödvändiga för olika processer i naturen men idag är också kemikalier 

ett av de största hoten mot både människan och miljön, detta beror främst på att 

kemikalier skapade av människan sprids i naturmiljön. Dessa kemiska manipulationer 

är ofta uppbyggda på ett sätt som liknar de i naturen förekommande föreningarna, 

vilket leder till störningar. Anledningen till varför dessa kemiska ämnen kan vara 

farliga, även i små koncentrationer, är att varken människan eller andra organismer har 

haft möjlighet att anpassa sig till dessa ämnens närvaro i ekosystemen.15 Dessutom 

saknas vanligen möjlighet till naturlig nedbrytning av syntetiskt framställda ämnen 

vilket inte bara gör de kan uppehålla sig i kretsloppet under mycket lång tid utan även 

att nedbrytningsprodukten ibland kan vara giftigare än själva ursprungskemikalien.16 

De vanligaste påverkansområdena från kemikalier är förändringar i arvsmassan, 

försämrade fortplantningsmöjligheter, nedsatt immunförsvar samt muskel- och 

nervstörningar.17 Vissa kemikalier är dessutom hormonstörande och kan redan vid 

                                                 
14 Brandt och Gröndahl s 111 
15 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/kemifakta-vad-ar-kemikalier.htm 
16 Brandt och Gröndahl s 113 
17 Brandt och Gröndalh s 119ff 
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mycket låga doser orsaka hormonrubbningar samt öka risken för bland annat cancer, 

diabetes och hjärt- kärlsjukdomar. 18

I Sverige uppmärksammades kemikalieproblematiken på allvar först i början av 1960-

talet. Uppvaknandet berodde dels på debatten kring Rachel Carsons bok ”Tyst vår”, 

som blev startskottet för en ökad miljömedvetenhet, samt att forskare i Sverige 

upptäckte de oroande höga halterna av kvicksilver hos fåglar. Olika kvicksilverpreparat 

hade använts mot parasitangrepp och i industriprocesser enda sedan 1920-talet. Trots 

att kvicksilvrets skadliga effekter varit kända betydligt längre än så var det först nu som 

forskarna såg ett samband mellan kvicksilver användning och skador hos fåglar och 

fiskar å ena sidan och risker för människors hälsa och miljön å den andra. 

Kvicksilverproblemet blev således det första steget i en därefter alltmer ökande 

miljömedvetenhet.19

Kemikalier används idag i de flesta industriprocesser, enbart på den europeiska 

marknaden beräknas det finnas mellan 30 000 och 70 000 olika kemikalier och flera 

miljoner ton tillförs ekosystemen varje år. Denna spridning sker både avsiktligt och 

oavsiktligt, exempelvis genom biprodukter och förbränning men också mer aktivt 

genom användning av bekämpningsmedel och konstgödsel.20

Kemikalieproblematiken är en mycket komplex fråga och det är idag omöjligt att svara 

på vilken effekt dessa, av människan kemiskt framställda substanser, kommer att få på 

människors hälsa och miljön i framtiden. Tester av kemikalier kan ofta endast visa 

huruvida dessa är akut giftiga för en organism. Långvariga effekter eller eventuell 

inverkan på från andra parametrar såsom salthalt, temperatur med mera är svåra att 

påvisa.21  

 
Persistenta22 kemiska ämnen är inte bara ett problem under lång tid, de tenderar även 

att sprida sig över stora områden och blir till ett gränsöverskridande problem. 

                                                 
18 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/kemifakta-pbc.htm 
19 Brandt och Gröndahl s 17ff 
20 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/kemifakta-spridning.htm 
21 Brandt och Gröndahl s 112 
22 Svårnedbrytbara 
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Kemikalier kan spridas både via luft, mark och vatten. Dessutom är fleratlet av dessa 

kemikalier fettlösliga och kan därmed både bioackumuleras, det vill säga lagras i 

organismens fettvävnad, såväl som biomagnifieras, vilket innebär att det sker en 

anrikning av ämnet för varje steg uppåt i näringskedjan. Biomagnifikation gör oss 

människor och andra toppkonsumenter särskilt utsatta då vi ofta är det sista steget i 

näringskedjan och riskerar att få i oss en hög dos på grund av anrikningen av ämnet.23  

 

 

2.2 DDT, PCB och dagens kemikaliehot 

År 1948 tilldelades Paul Müller Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av DDT. Få 

anade då att användningen av detta ämne i själva verket var en stor miljökatastrof. DDT 

användes som bekämpningsmedel mot skadedjur i jord- och skogsbruket, samt i mer 

tropiska klimat för att bekämpa malariamyggor.24 I delar av Afrika och Asien används 

ämnet fortfarande.25  

 

De första varningssignalerna om DDT kom redan på 1940-talet, men det var först på 

1970-talet som användningen totalförbjöds i Sverige.26 DDT är ett persistent ämne som 

efter bara ett par decenniers användning kunde återfinnas i nästan alla levande 

organismer.27 DDT är både giftigt för miljön och cancerframkallade. Ämnet är även 

biomagnifierbart vilket leder till att rovdjur högt upp i näringskedjan anrikar höga 

halter av ämnet. Pilgrimsfalk och havsörn höll på att utrotas under 1960-talet till följd 

av de skador28 som DDT orsakade.29

 

PCB är ett samlingsnamn för ett antal kongener som använts i stor skala i den 

industriella produktionen, bland annat till isoleringsolja i transformatorer, fogmassa i 

                                                 
23 Berns s 26 
24 Iversen s 161 
25 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/kemifakta-ddt.htm 
26 Berns s 26 
27 DDT återfanns till och med i pingvinerna i Antarktis, långt från alla utsläppskällor. 
28 DDT gjorde skalet på fåglarnas ägg så svagt att de gick sönder under ruvningen. 
29 Berns s 97f 
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husbygge och vid papperstillverkning. När man 1966 letade efter DDT i bland annat 

havsörn så hittade man även höga halter av PCB. Förutom storskalig fågeldöd hade 

PCB en förödande påverkan på fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos 

Östersjöns sälstam. Även andra djur med fisk som huvudföda,30 såsom mink och utter, 

drabbades hårt.31  

 

PCB läckte och läcker alltjämt från produkter och soptippar. Precis som DDT återfanns 

PCB snart i stort sett i alla typer av ekosystem. Även om ämnet förbjöds 1978, både i 

Sverige och de flesta andra länder är PCB en stor miljörisk och halterna i exempelvis 

fisk är fortfarande alarmerande höga.32 Förklaringen till detta är att kvicksilver, DDT 

och PCB finns kvar i bottensedimenten i sjöar och hav och kommer troligtvis att finnas 

kvar där en lång tid framöver.33 Det är således inte bara nya kemikalier som utgör ett 

miljöhot, vi kommer att få leva med gamla miljösynder under lång tid framöver och 

detta kan vara värt att ha i åtanke vid framställning och användning av nya kemikalier 

vilkas effekter ännu är oklara. 

 

Idag är det de bromerade flamskyddsmedlen som utgör ett nytt stort miljöhot. 

Flamskyddsmedlen är tänkta att skydda oss från bränder och de finns i det mesta kring 

oss, i datorer, möbler, färger med mera. Kemiskt är de bromerade flamskyddsmedlen 

lika PCB och DDT vilket gör att det finns risk för en ny storskalig miljökatastrof.34 

 

 

2.3 Kemikalier och kopplingen till andra miljöproblem 

Utsläpp av kemikalier är inte bara ett miljöhot genom dess blotta närvaro i naturmiljön. 

Kemikalier kan även påverka naturliga processer och därigenom skapa helt andra 

miljöproblem.  

                                                 
30 Bioackumulerbara kemikalier lagras i organismernas fett, fet föda såsom fisk innehåller således högre 
halter av dessa kemikalier. 
31 Berns s 13f 
32 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/kemifakta-pcb.htm 
33 Brandt och Gröndahl s 132 
34 Brandt och Gröndahl s 123ff 
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2.3.1 Växthuseffekten 

 

Klimatförändringarna är något som uppmärksammas och engagerar alltmer. 

Klimatfrågan är kopplad till kemikaliproblematiken på så sätt att förbränning av 

kemikalier, till exempel olja, producerar växthusgaser vilket ökar växthuseffekten och 

bidrar till en den globala uppvärmningen. Konsekvenserna av en ökad medeltemperatur 

på jorden är många och oroande, glaciäravsmältningar samt vattnets expansion på 

grund av den ökade temperaturen kommer att leda till höjning av havsytan och 

översvämningar vilket kommer att lägga stora landområden under vatten och påverka 

grundvattnet. Enligt vissa teorier kommer torra områden blir ännu torrare vilket troligen 

kommer att omöjliggöra eller försvåra spannmålsproduktion och djurhållning. Även 

annan klimatpåverkan som ökad respektive minskad nederbörd och ett ökande antal 

svåra stormar och orkaner är andra möjliga konsekvenser. 35

 

2.3.2 Ozonproblematiken 

 

Ozonskiktet är det skikt i atmosfären som hindrar skadliga UV-strålar från att nå 

jorden. Kemiska föreningar innehållande klor, fluor, brom och jod bidrar dels till 

växthuseffekten men kan också störa ozonbildningen genom att bryta ner 

ozonmolekyler. En uttunning av ozonskiktet, och därmed även en ökad utsatthet för 

UV-ljus, kan ge en rad skadliga effekter. Växtplankton, havets viktigaste 

primärproducenter, minskar sin produktivitet eftersom de måste söka skydd mot 

strålningen på större djup. En minskad primärproduktion leder i sin tur till en ökande 

växthuseffekt på grund av den minskande koldioxidfixeringen hos plankton. Dessutom 

kan en ökad UV-strålning på verka växternas fotosyntes vilket kan leda till 

produktionsbortfall. För oss människor kommer det minskande ozonlagret att betyda en 

alltmer ökande förekomst av hudcancer.36  

 

                                                 
35 Brandt och Gröndahl s 29ff 
36 Brandt och Gröndahl s 49ff 
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Ozonet kan således innebära problem på grund av sin frånvaro men även på grund av 

sin närvaro på oönskad plats, marknära ozon är ett numera ett allvarligt problem både 

för människors hälsa och miljön. Marknära ozon bildas främst på grund av utsläpp från 

biltrafiken eller annan förbränning av fossila bränslen. Ozonet har en skadlig inverkan 

på växternas cellmembran och enzymer vilket leder till skördebortfall. Bara i Sverige 

beräknas ett skördebortfall till ett värde av 1,5 miljarder kronor per år till följd av 

marknära ozon. För människor kan höga halter leda till irritation i lungor och 

slemhinnor.37

 

2.3.3 Övergödning 

 

Övergödningen och bottendöden i Östersjön är något som har en direkt koppling till 

kemikalieutsläpp. Kväve och fosfor är de ämnen som begränsar tillväxten av plankton i 

havet. Genom utsläpp från exempelvis jordbruket och reningsverk tillförs mängder med 

kväve och fosfor vilket leder till kraftigt ökad algblomning. När nästan allt tillgängligt 

syre förbrukats kommer mycket få organismer kunna leva på de bottnarna.38 Då tar 

svavelbakterierna över nedbrytningen, resultet blir att det sista syret förbrukas samt att 

giftigt svavelväte bildas vid bakteriernas fortsatta nedbrytningsarbete. Detta leder till att 

varken växter eller djur kan leva på bottnen; så kallad bottendöd inträder.39

 

2.3.4 Försurning 

 

Även försurningen är ett problem som går att härleda till kemikalieutsläpp. Utsläpp av 

svavel och kväve bildar efter reaktioner i naturmiljön syror. Vanligast är utsläpp av 

svaveldioxid och kväveoxid som sedan reagerar i luften och bildar sur nederbörd som 

kan transporteras långa sträckor innan den faller ned. Det sura regnet leder till skador 
                                                 
37 Brandt och Gröndahl s 55ff 
38 Ett djur som drabbats särskilt hårt är Östersjötorsken. Torsken är beroende av en viss salthalt när de 
lägger sina ägg, för att uppnå denna salthalt måste torsken lägga sina ägg på ett visst djup. På grund av 
övergödningen finns det på detta djup inte tillräckligt med syre för att utvecklingsprocessen skall fungera 
normalt och äggen dör. Detta är ett stort hot mot östersjöns kanske viktigaste art. 
39 Brandt och Gröndahl s 61ff 
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på såväl vegetation som vattendrag. Skogen tar skada av att utsättas för surt regn 

samtidigt som många arter inte längre klarar av att leva i vattendrag med alltför låga 

pH-värden. När surt regn faller till marken reagerar syrorna med näringsämnena och 

metaller i marken så att dessa frigörs. I förlängningen leder detta till att marken urlakas 

på sina näringsämnen och att metaller som frigörs i alltför stora mängder riskerar att 

skada trädens rötter.40

 

2.4 Reflektion 

De slutsatser som kan dras av denna mycket övergripande beskrivning av 

kemikalieproblematiken är att kemikalier måste behandlas med stor försiktighet. Det är 

omöjligt att säga vad ett kemiskt framställt ämne, främmande för naturmiljön och 

ekosystemen, kommer att ha i framtiden. Vi måste även lära av tidigare misstag och 

ställa höga krav på kunskap och försiktighet vid både produktion, försäljning och 

användning av kemikalier. Som beskrivits i ovanvarande kapitel har kemikalierna och 

hanteringen av dessa en central roll i samtliga av dagens stora miljöproblem. 

Gränsöverskridande och globala hot gör att detta är något som alla länder måste sluta 

upp gemensamt kring, problemen måste mötas med gemensamma och kraftfulla 

aktioner. Underlåter vi agerande och krav på kunskap och försiktighet idag blir det 

svårt att rädda naturen och även oss själva i morgon. 

 

 

                                                 
40 Brandt och Gröndahl s 79ff 
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3 Svensk rätt 

 

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning den historiska framväxten av svensk 

miljölagstiftningen samt hur denna ser ut idag. Här kommer också den svenska 

produktvalsprincipen, som ligger till grund för denna framställning, att utredas 

närmare. 

 

3.1 Miljörättens utveckling 

Miljörätten har genomgått genomgripande förändringar över tiden. Inledningsvis 

syftade inte miljörätten till att skydda miljön och naturvärden utan var enbart inriktad 

på skyddet av människors hälsa. Det ansågs inte finnas behov att skydda naturen som 

sådan eftersom den allmänna uppfattningen var att denna var självläkande, stor tilltro 

sattes till den så kallade utspädningsfilosofin. Miljörätten har dock utvecklats successivt 

från 1800-talet och framåt i takt med den naturvetenskapliga utvecklingen.41  

 

På senare år har den svenska miljörätten genomgått stora förändringar. Detta genom 

Sveriges inträde i EU 1995 och genom Miljöbalkens ikraftträdande 1999. Genom 

Miljöbalken sammanfördes 16 olika miljölagstiftningar under en och samma balk. 

Avsikten var att möjliggöra en mer överskådlig och sammanhållen miljölagstiftning, 

men också att anpassa svensk miljörätt till internationell rätt och genomföra de krav 

som uppkommit till följd av gemenskapsrättsliga åtaganden.42

 

Tillämpningen av miljöbalken skall enligt balkens första paragraf ske på ett sådant sätt 

att hållbar utveckling främjas, detta är miljöbalkens syfte, den så kallade målregeln. Här 

finns också beviset för den genomgripande utveckling som skett av miljörätten, 

nämligen uttalandet att naturen i sig har ett skyddsvärde och att det är människans 
                                                 
41 Rubensson s 15 
42 Rubensson s 18 
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ansvar att förvalta detta.43 Målregeln har en svaghet, denna ligger i dess allmänna 

formulering och därmed får den främst betydelse i situationer där det finns utrymme för 

tolkning.44  

 

Till hjälp vid denna tolkning finns i andra stycket mer preciserade delmål, detta för att 

underlätta vid tillämpningen av balken för såväl domstolar och myndigheter som 

enskilda. I förarbetena till balken finner man även 16 miljökvalitetsmål vilka riksdagen 

har fastslagit att det svenska miljöarbetet skall sträva mot. 

 

• Frisk Luft 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Giftfri miljö 

• Säker strålmiljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Begränsad klimatpåverkan45 

• Ett rikt växt- och djurliv46 

 

                                                 
43 MB 1:1 
44 Michanek och Zetterberg s 106 
45 Prop. 97/98:145 s 4 
46 Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv antogs av riksdagen den 25 november 2005. 
www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/miljomal/nyamal/riktmm16.html. 

  15

http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/miljomal/nyamal/riktmm16.html


Det mål som huvudsakligen knyter an till kemikaliehantering är målet om giftfri miljö. 

Som illustrerats genom uppsatsens inledande beskrivning av kemikalieproblematiken 

kan vi dock se att kemikalier, direkt eller indirekt, påverkar flertalet av dessa 

miljökvalitetsmål. Miljömålen inte är reglerade i lagtext och därmed inte rättsligt 

bindande, istället är det tänkt att de skall vara till stöd och hjälp för att uppnå målet – 

hållbar utveckling. 47

 

3.2 De allmänna hänsynsreglerna  

Kompletterande regler för att nå målet hållbar utveckling är även andra kapitlets 

allmänna hänsynsregler. Dessa skall tillämpas vid alla verksamheter som träffas av 

balkens syfte, det vill säga sådana som kan äventyra hållbar utveckling och som inte är 

av försumbar betydelse.48 Hänsynsreglerna är även tänkta att fungera som 

utgångspunkt för myndigheternas verksamhet i fråga om prövnings och 

tillsynsverksamhet, och därmed motverka skada och olägenheter på både människors 

hälsa och miljön till följd av verksamheter eller anläggningar.49 Tanken är att de skall 

fungera som allmänt gällande minimiregler som gäller oberoende av parametrar som 

verksamhetens storlek, sektor eller liknande. Bevisbördan för hänsynsreglernas 

uppfyllande åvilar verksamhetsutövaren.50  

 

Som nämnts ovan får hänsynsreglerna vanligen sitt genomslag först i samband med att 

de knyts till andra regler i balken såsom exempelvis tillståndsprövning, dispens eller 

tillsynsärenden.51 Vid tillämpning av dessa regler måste hänsynsreglerna beaktas. Vid 

en tillståndsprövning kan således inte tillstånd ges om det verksamhetsutövaren inte 

bevisat att den aktuella verksamheten inte innebär ett åsidosättande av hänsynsreglerna 

och därmed även balkens övergripande syfte. 

 

                                                 
47 Prop. 97/98:45  del 1 s 16ff  
48 MB 2:1 
49 Rubensson s 19ff 
50 MB 2:1 
51 Michanek och Zetterberg s 112f 
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3.2.1 Produktvalsprincipen 

 

Den hänsynsregel vilken avses behandlas i denna framställning, och som också är 

omdiskuterad i samband med genomförandet av REACH, är produktvalsprincipen. 

Principen innebär att en skyldighet att undvika försäljning eller användning av en viss 

produkt om det finns ett mindre farligt alternativ. Principen stadgar således inget direkt 

förbud mot användningen av ett farligare alternativ. Som kommer att belysas närmare 

nedan52 har produktvalsprincipen en nära anknytning till försiktighetsprincipen i 

miljöbalken 2 kapitlet 3 §. Försiktighetsprincipen kan således i belysning av 

produktvalsprincipen innebära ett direkt krav av utbyte. Denna framställning kommer 

att ha som utgångspunkt att användaren eller säljaren indirekt tvingas till att använda en 

mindre farlig produkt genom produktvalsprincipen. 53

 

Det finns tre kriterier som alla måste vara uppfyllda för att produktvalsprincipen skall 

äga tillämpning. 

 

• Ett mindre farligt alternativ måste finnas. Det är den som avser att använda eller 

sälja en produkt som är skyldig att göra riskbedömningen mellan tillgängliga 

alternativ, det vill säga att bevisa att ett sådant alternativ inte finns eller att 

alternativen inte är mindre farliga. 

 

• Alternativet måste vara likvärdigt med hänsyn till resultat och ändamål. Det 

finns således inget krav på att produkten eller ämnet måste vara lika effektivt så 

länge resultatet uppnås. Dessutom måste alternativet vara tillgängligt på 

marknaden. 

 

• Kravet får inte vara orimligt enligt vad som följer av miljöbalken 2 kapitlet 7 §. 

En bedömning där miljövinst vägs mot merkostnad måste göras. Om 

                                                 
52 Se kapitel 3.2.2 
53 Principen omfattar även varor som innehåller eller behandlats med en kemisk produkt enligt MB 2:6 2 
meningen. 
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miljövinsten är liten i förhållande till kostnadsökningen kommer alternativet 

troligtvis att bedömas som orimligt enligt 7 §.54   

 

 Som en allmän hänsynsregel är produktvalsprincipen tillämplig på alla verksamheter 

som kan påverka balkens syfte, det vill säga främjandet av en hållbar utveckling. 

Principen härrör från tidigare reglering kring kemikalier55 men har genom införandet av 

miljöbalken kommit att omfatta även biokemiska organismer. Principen omfattar både 

privata och kommersiella verksamheter och gäller inte enbart kemiska produkter, utan 

även varor innehållande eller behandlade med kemiska produkter.56

 

Principen är idag begränsad till att endast omfatta försäljning och användning.57 Syftet 

är inte att utverka ett generellt förbud, vilket inte heller verkar vara möjligt med 

hänvisning till praxis.58 Istället är syftet att undvika användandet av ett farligare 

alternativ när ett mindre farligt finns att tillgå, något av ett mer indirekt förbud.59  

 

Produktvalsprincipen har en central och betydande roll för svensk kemikaliehantering 

och arbetet mot hållbar utveckling. Man kan se produktvalsprincipen som ett 

komplement till principen om bästa möjliga teknik,60 produktvalsprincipen syftar helt 

enkelt till att träffa orsakerna bakom miljöproblemen innan de utvecklats till problem. I 

exempelvis IPPC-direktivet ingår till och med produktvalsprincipen som en del av 

principen om bästa möjliga teknik.61  

 

Vikten av att minimera kemikaliernas negativa effekter har framkommit genom en rad 

internationella konventioner, såsom exempelvis Rio-deklarationen och 

Östersjökonventionen. I vissa av dessa rättsakter finns ett uttalat stöd för någon form av 

                                                 
54 Michanek och Zetterberg s 130f 
55 Lagen (1985:426) om Kemiska produkter 5§ 
56 MB 2:6 
57 Som tidigare nämnt härrör produktvalsprincipen från den tidigare Lagen om Kemiska produkter. Då 
omfattades all typ av hantering såsom exempelvis tillverkning, förpackning, förvaring, transport, och 
destruktion. 
58 Kammarrätten i Jönköping 5/3-97 308, 309-96  
59 Proposition 1997/98:45 del 1 s 228 
60 MB 2:3 
61 Direktiv 96/61/EG (IPPC-direktivet) Artikel 3 och 11 
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produktvalsprincip, eller åtminstone en strävan mot hållbara produktionsmönster och 

ambitioner att miljörätten skall utvecklas i denna riktning. I svensk rätt har det sedan 

1940-talet funnits tankar och formuleringar som påminner om dagens 

produktvalsprincip, ett konkret lagstadgande kom dock först genom en ändring av 

Lagen om Kemiska Produkter från 1985. Sverige har en historia av att erkänna 

produktvalsprincipen som betydelsefull och att driva denna fråga även i internationella 

sammanhang.62

 

3.2.2 Produktvalsprincipens koppling till övriga hänsynsregler 

 

Produktvalsprincipen har en nära anknytning till försiktighetsprincipen63 eftersom även 

denna ställer krav redan vid risk för människors hälsa och miljön. Syftet med detta är 

att förhindra risker både nu och i framtiden eftersom framtida effekter kan vara svåra 

att påvisa.64 Även kravet på bästa möjliga teknik, BMT, måste anses ha anknytning till 

produktvalsprincipen. Utformningen är likartad även om bästa möjliga teknik syftar till 

val av den bästa möjliga tekniken istället för mindre farliga kemikalier. 65 Skillnaden 

här ligger i att BMT endast gäller för yrkesmässig verksamhet och att 

produktvalsregeln omfattar försäljning och användning, oavsett om denna användning 

utförs yrkesmässigt eller av privatperson.66 Det går dock att utläsa av propositionen att 

lagstiftaren bedömer produktvalsprincipen som svår att tillämpa på enskilda då det är 

svårt att bedöma nyttan av ett produktval eller ett produktbyte och därmed även svårt 

att göra en avvägning med hänsyn till kostnaden.67 Det finns ännu en hänsynsregel som 

är aktuell i samband med produktvalsprincipen – kunskapskravet. Precis som 

produktvalsregeln så återfanns kunskapskravet innan miljöbalkens genomförande i 5 § 

Lagen om kemiska produkter. Idag återfinns detta krav i miljöbalken 2 kapitlet 2 § och 

                                                 
62 Nilsson s 48ff 
63 Försiktighetsprincipen återfinns i MB 2:3 och ställer krav på försiktighetsmått redan vid risk för skada 
eller olägenhet. 
64 Rubensson s. 34 
65 MB 2:3 
66 MB 2:3 och 2:6 
67 Proposition 1997/98:45 del 2 s 23 
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stadgar ett krav på att vid verksamheter eller åtgärder skaffa sig den kunskap som 

behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet eller skada. Vilken 

typ av kunskap som krävs i det enskilda fallet är beroende av verksamhetens eller 

åtgärdens art och omfattning. För en enskild kan detta krav exempelvis utgöras av att 

man är skyldig att ta del av och förstå den information som finns på 

innehållsförteckningen på kemiska produkter.68 Kunskapskravet kan även ses om en 

nödvändighet för att kunna göra det produktval eller det utbyte som krävs genom 

produktvalsprincipen.69  

 

Frågan kring dokumentation av kemikaliers farlighet har behandlats av 

Miljööverdomstolen. Domstolen har mot bakgrund av de allmänna hänsynsreglerna 

godkänt villkor i tillstånd som uttalat att det i produktion inte får användas råvaror eller 

kemikalier för vilka det saknas dokumenterad kunskap om risken för olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Miljööverdomstolen har använt sig av detta uttalande i 

en rad domar under de senaste åren. Domarna gäller samtliga större industrier och 

främst massafabriker. I samtliga fall har verksamhetens tillstånd behäftats med ett 

kunskapskrav gällande råvaror och kemikalier som syftar till att få till stånd ett byte till 

mindre farliga alternativ.70 Ett av dessa fall gällde en produktionsökning i en kemisk 

fabrik. Fallet överklagades på grund av villkoren gällande kunskapskrav till Högsta 

Domstolen. HD uttalade att villkorets kunskapskrav var dynamiskt och därmed måste 

miljönyttan vägas mot kravet på rättssäkerhet. Villkor måste utformas på ett sådant sätt 

att en eventuell överträdelse kan konstateras. HD menade att de aktuella 

kunskapskraven saknade specificering och därmed gick det inte att utifrån dessa 

konstatera huruvida en överträdelse skett. Dessutom menade de att villkoret inte 

uppställde något direkt krav på att följa med i kunskapsutvecklingen på området och 

därmed skulle villkoret kunna verka begränsande i denna fråga. Denna begränsning 

skulle exempelvis kunna uppkomma genom att tillståndets rättsverkan hindrar 

                                                 
68 Michanek och Zetterberg s 117f 
69 MB 2:6 
70 Bland annat MÖD M10499-02 och M9408-03 
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tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna eller ett ingripande då dess inte följs. 

HD återförvisade målet till Miljööverdomstolen för ny prövning.71  

Det måste anses som något märkligt att HD kräver att villkor skall utformas med 

hänsyn till straffrättsliga situationer. Detta eftersom det på miljöområdet är mycket 

vanligt med allmänt hållna regler och villkor.72  

 

3.2.3 Produktvalsprincipens betydelse för miljömässig utveckling 

 

Produktvalsprincipen spelar en betydande roll för en mer miljövänlig utveckling av 

kemikaliehanteringen. Den medför en fortlöpande utveckling och förbättring av 

miljömässiga krav oberoende av övriga krav och lagstiftning. Även om en verksamhet 

uppfyller alla de krav som ställs måste kemiska produkter ändå bytas ut och mindre 

farliga väljas om det finns ett mindre skadligt alternativ att tillgå. Man kan således säga 

att produktvalsprincipen når längre än redan givna tillstånd och stadgade föreskrifter. 

Likaså hindrar produktvalsprincipen en verksamhetsutövare från att hävda avsaknad av 

reglering på området, produktvalsprincipen är alltjämt gällande.73  

 

Produktvalsprincipen främjar också utvecklingen genom att rikta sig till de producenter 

som tillhandahåller de olika alternativen. Den producent som tagit fram det minst 

farliga alternativet får en stor konkurrensfördel eftersom konsumenterna i princip är 

tvingade att välja denna produkt. Detta kommer att stimulera utveckling och forskning 

med mål att ta fram ännu bättre alternativ och det leder i sin tur till en hållbar 

utveckling av kemikaliehanteringen.74

 

                                                 
71 HD T 2303-05 
72 Michanek och Zetterberg, Supplement 2006, s 7f  
73 Nilsson s 51 
74 Nilsson s 51 
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3.3 Specifika bestämmelser om kemikalier 

Idag regleras kontrollen av kemikalier genom miljöbalkens mer övergripande 

bestämmelser, men också mer specifikt genom 14 kapitlet. Lagstiftningen omfattar 

både grundämnen och kemiska föreningar. Kravet är dock att ämnena hämtats in eller 

tagits fram för att hanteras av människor. Kemikaliregleringen i 14 kapitlet är utformad 

som en ramlagstiftning, detta för att regelverket ska stå sig längre och undvika ständiga 

förändringar. På grund av lagstiftningens beskaffenhet är därmed endast ett fåtal regler 

riktade direkt mot den enskilde. Utöver 14 kapitlet finns också en rad underliggande 

förordningar. Redan i nuläget, innan genomförandet av REACH, influeras 

kemikaliekontrollen till stor del av gemenskapsrätt på området.75

 

3.4 Reflektion  

Jag ser en fara i att allmänna regleringar, både i nationell och internationell rätt, inte får 

tillräckligt starkt genomslag. De allmänt hållna reglerna i miljöbalken, såsom målregeln 

och hänsynsreglerna, har fått utstå kritik för sina allmänna formuleringar och men jag 

anser att stor del av ansvaret måste ligga på myndigheter och domstolar. Genom 

miljöbalken gavs verktygen, en extensiv lagstiftning med ett övergripande mål att 

sträva mot. Kan problemet med de allmänt hållna reglerna egentligen ligga i 

domstolarnas och myndigheternas rädsla att agera utifrån en tolkning av dessa? 

 

Sverige är anslutet till Rio-deklarationen både som enskild stat och genom sitt 

medlemskap i EU. Deklarationen innehåller en rad allmänna principer men med hänsyn 

till syftet med detta arbete finns det två principer jag anser vara särskilt intressanta.  

 

• Miljöskyddet måste utgöra en integrerad del av utvecklingsprocessen76 

                                                 
75 Rubensson s 98ff 
76 Rio-deklarationen Princip 4 
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• Ohållbara produktions- och konsumtionsmönster bör begränsas och 

undanröjas77 

 

Dessa principer är allmänt hållna regler, inte helt olika miljöbalkens målregel och 

allmänna hänsynsregler, och riktar sig således inte direkt eller enbart mot 

kemikaliehantering. Vi har genom vår anslutning till Rio-deklarationen åtagit oss att 

verka för dessa principer, och måste för att nå dit ta egna nationella initiativ. Det 

faktum att deklarationen stadgar att miljöskyddet måste utgöra en integrerad del av 

utvecklingsprocessen ser jag som ett uttryck för att miljöskyddet måste få ta plats och 

skall ses som en lika stor och viktig del som exempelvis ekonomiska faktorer. Idag är 

det vanligt att miljöskyddande åtgärder får stå tillbaka när de kolliderar med 

ekonomiska intressen. Enligt mitt sätt att tolka deklarationen är detta inte en självklar 

ordning. Vi är lika beroende av vår ekonomi som av ett hållbart resursanvändande och 

ett effektivt miljöskydd. Detta är något som tydligt visat sig under de senaste femtio 

åren och som troligen kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Ekonomiska medel 

kan inte tillförsäkra en god miljö men hållbar resursanvändning och skyddet därav kan 

tillförsäkra ekonomiskt hållbar utveckling.  

 

Rio-deklarationens åttonde princip gällande ohållbara produktions- och 

konsumtionsmönster ser jag som ännu en uppmaning till nationella och 

gemenskapsrättsliga initiativ inom miljörätten. Artikeln stadgar att ett undanröjande av 

sådana mönster bör främjas för att uppnå hållbar utveckling.78 Det finns flera 

gemenskapsrättsliga och internationella överenskommelser som syftar just till att nå en 

hållbar utveckling, men det krävs även åtgärder på det nationell planet. Floran och 

faunan skiljer sig ofta mellan olika länder precis som industrisammansättningen och 

förutsättningar i övrigt. Dessa differentierade förutsättningar gör att det måste finnas 

möjlighet till nationell reglering.  

 

                                                 
77 Rio-deklarationen Princip 8 
78 Rio-deklarationen princip 8 
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Deklarationens princip om produktions- och konsumtionsmönster går enkelt att koppla 

till kemikalier och produktval, hur kan produktion och konsumtion anses vara hållbar 

om man inte ställer fortlöpande krav på att de minst farliga produkterna eller ämnena 

skall användas? 

 

Miljöproblemen och människans påverkan på naturen är i ständig förändring. Avfalls 

och utsläppsmängderna ökar, nya kemikalier släpps ut på marknaden och arter utrotas 

eller hotas. Det finns ingen möjlighet att lagstifta för varje möjlig eventualitet. 

Förutsättningar kan förändras längre fram och verksamheter eller ämnen kan visa sig ha 

effekter som är svåra att förutse. Det är just mot bakgrund av detta som det är 

nödvändigt för miljörätten regelverk att vara allmänt formulerat, precis som det är idag, 

både på det nationella och internationella planet. Därmed är det av stor vikt att vi slår 

vakt om de allmänt hållna reglerna som finns i svensk lagstiftning. Dessa är den enda 

möjligheten vi har att skydda naturen och oss själva mot mer än de uppenbara 

problemen. Min slutsats är således att de allmänt hållna reglerna i nationell rätt och 

internationella överenskommelser måste tillskrivas en större dignitet och få ett större 

genomslag i den faktiska rättstillämpningen. 
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4 Gemenskapsrätt  

I detta kapitel kommer förhållandet mellan nationell rätt och EG-rätt att belysas, det 

vill säga vilka förpliktelser som följer med Sveriges medlemskap i Unionen. En 

översiktlig beskrivning av REACH kommer också att presenteras. Tyngdpunkten i 

kapitlet kommer dock att ligga på att utreda den konflikt som föreligger mellan 

produktvalsprincipen som finns uttryckt i miljöbalken och dess motsvarighet, eller 

eventuella avsaknad av motsvarighet, i REACH 

 

4.1 Sverige och EG-rätten 

Genom EU-inträdet 1995 har Sverige förbundet sig att fullgöra de åtaganden som följer 

av medlemskapet. Detta stadgas genom lojalitetsprincipen i Artikel 10 EGF som 

uttrycker att medlemsstaterna är skyldiga att fullgöra de åtaganden som följer med 

fördraget och att avstå från varje åtgärd som kan äventyra uppfyllandet av fördragets 

mål.79

 

Ett av gemenskapens huvudsyften är upprättandet av en gemensam marknad,80 för att 

uppnå detta syfte måste fri rörlighet råda. I detta sammanhang brukar man tala om de 

fyra friheterna, det vill säga avskaffande av handelshinder samt strävan mot fri rörlighet 

för varor, tjänster, personer och kapital inom hela gemenskapen. Skyddet för dessa fyra 

friheter har tillskrivits en direkt effekt och kan således åberopas av enskilda i nationell 

domstol eller gentemot myndigheter.81

 

REACH, EU:s nya kemikalielagstiftning, är en förordning och dessa är centrala 

rättsakter i EG-rätten, det är främst med stöd av dessa som Rådet utövar sin befogenhet 

                                                 
79 Fördragets mål är upprättandet av den inre marknaden vilket anges i Art 1. Numera måste även 
miljöskyddet anses ingå i fördragets mål genom Art 6. 
80 Art 2 EGF 
81 Bernitz och Kjellgren s 187f 
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att lagstifta med bindande verkan för medlemsstaterna.82 En förordning är enligt Artikel 

249.2 i fördraget bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat, inga särskilda 

åtgärder krävs således för att göra förordningen till en del av nationell lagstiftning.83 

Konkret betyder detta att en förordning omedelbart efter sitt ikraftträdande skall 

tillämpas av medlemsstaternas domstolar och myndigheter samt att den kan åberopas av 

enskilda.84 Vid konflikt mellan en gemenskapsrättslig förordning och en nationellt 

antagen rättsregel har förordningen företräde.85

 

Normalt innebär närvaron av en EG-rättslig förordning på ett rättsområde att nationell 

lagstiftning skall undvikas, detta beroende på EG-rättens företräde.86 Detta företräde 

regleras inte direkt genom fördraget utan har vuxit fram genom praxis.87  EG-

domstolen  uttalat att det är varje nationell domstols skyldighet att ge full effekt åt 

gemenskapsbestämmelser och att inte tillämpa motstridiga nationella bestämmelser.88 

Av detta torde automatiskt följa att nationella myndigheter lyder under samma 

skyldighet. 

 

4.2 REACH – Registration Evaluation and Authorization of Chemicals 

REACH är EU:s nya kemikalielagstiftning, en förordning vilken syftar till en 

helhetsreglering av kemikaliehanteringen inom gemenskapen. Förordningen är utfärdad 

med stöd av Artikel 95 i fördraget. Gemenskapsakter med grund i denna artikel avser 

att säkerställa såväl ett högt skydd för människors hälsa och miljön som för den fria 

rörligheten.89 En förutsättning för att lyckas med detta är att skapa ett likartat rättsläge 

inom gemenskapen. Förordningen är tänkt att undanröja de skillnader som nu finns i 

                                                 
82 Bernitz och Kjellgren s 40 
83 Mahmoudi s 249 
84 Bernitz och Kjellgren s 40f 
85 Michanek och Zetterberg s 88 
86 Bernitz och Kjellgren s 40ff 
87 Case 6/64 Costa mot ENEL  
88 Case 106/77 Amministrazione della Finanze dello Strato mot  Simmenthal 
89 Artikel 95.3 EGF 
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medlemsstaternas lagstiftning på grund av differentierad tillämpning av nuvarande 

direktiv och förordningar på området, detta för att främja den fria rörligheten.90  

 

Ett första och mycket omfattande förslag gällande REACH lades i slutet av 2003, detta 

var tänkt att ersätta de cirka 40 olika lagstiftningar vilka idag reglerar gemenskapens 

kemikaliehantering. Förslaget har sedan dess varit föremål för ständig debatt och 

förändring. Det senaste halvåret har två förslag gällande REACH presenterats. Det 

första kom den 26 juni i år och innehöll en svag produktvalsprincip som kommer att 

utredas mer ingående nedan. Den 30 november kom det senaste förslaget. Här finns 

enligt medierapporteringen inte längre något krav på substitution så länge företagen kan 

uppvisa vad man i förslaget kallar ”adekvat kontroll” av kemikalierna.91 Både 

världsnaturfonden och svenska naturskyddsföreningen ser detta som ett totalt 

avskaffande av produktvalsprincipen.92 Sveriges regering är dock av en annan åsikt och 

i ett pressmeddelande från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet den 1 december 

kan man läsa att substitutionsprincipen, som innebär att farliga ämnen skall bytas ut 

mot mindre farliga, är den del av detta förslaget.93 Troligtvis innebär dessa motstridiga 

uppfattningar att förslaget innehåller någon form av uppmaning om substitution men att 

denna inte är bindande. 

 

Den 13 december hålls en omröstning i europaparlamentet gällande förlaget och 

förhoppningen är att REACH skall träda ikraft under första delen av 2007. 94  

 

Denna nya gemenskapslagstiftning på kemikalieområdet har ansetts nödvändig 

eftersom både produktionen och nyregistreringen av ämnen har ökat lavinartat under 

senare år. Dessutom har det framkommit att industrin i vissa fall saknar nödvändig 

kunskap för att bedöma ämnenas effekter på människors hälsa och miljön.95 Dessa 

problem är tänkta att undanröjas med hjälp av REACH eftersom industrins ansvar skall 
                                                 
90 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf princip 1, 2 och 9 
91 http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1067756 
92 http://www.wwf.se/show.php?id=1047812 samt 
http://www.snf.se/nyhet.cfm?CFID=8535246&CFTOKEN=15897043&id=1391 
93 http://www.regeringen.se/sb/d/8093/a/73452;jsessionid=alujZeIrRL_g 
94 http://www.regeringen.se/sb/d/6043 
95 http://www.regeringen.se/sb/d/3007;jsessionid=aGY03JzX3eKd 
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öka i och med genomförandet. Förslaget innebär att industrin är ansvarig för 

genomförandet av riskanalyser samt att bevisa att de hanterar kemikalierna på ett säkert 

sätt.96 För att kunna genomföra dessa riskanalyser ställs höga krav på industrins 

kunskaper om kemikalier, detta kommer förhoppningsvis att åtgärda den kunskapsbrist 

som anses råda inom kemikalieindustrin idag.97  

 

Både nya och existerande kemikalier kommer att omfattas av förordningens system för 

registrering, bedömning och godkännande.98 Det var först 1981 som riskbedömning av 

ämnen blev ett krav inom gemenskapen. Ämnen tillverkade före 1981 behövde 

följaktligen inte underkastas en bedömning. Riskbedömningen går långsamt och 

bekostas idag till stor del av skattemedel,99 därmed utgör dessa ickebedömda ämnen 

idag den största delen av de ämnen som används inom gemenskapen. Genomförandet 

av REACH innebär ett tillhandahållande av de verktyg som behövs för möjlighet till 

kontroll även av dessa redan existerande ämnen.100

 

REACH är utfärdad med stöd av Artikel 95 i fördraget och är därmed ett exempel på en 

lagstiftning som utfärdats med ett totalharmoniserande syfte,101 det vill säga för att 

skapa ett likartat rättsläge i samtliga medlemsstater.102 Att uppnå ett likartat rättsläge är 

en förutsättning för den fria rörligheten och en väl fungerande inre marknad. Utöver 

harmoniseringssyftet har rättsakter utfärdade med stöd av Artikel 95 även som syfte att 

tillförsäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.103  

 

Miljöskyddet har genom Artikel 6 i fördraget tillskrivits en mer central roll i 

gemenskapens arbete. Artikeln stadgar att miljöskyddet skall integreras i gemenskapens 

politik och verksamhet. 

                                                 
96 http://www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx 
97 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/eu-reach-regelverk.htm 
98 http://www.regeringen.se/sb/d/6043  
99 http://www.snf.se/verksamhet/kemikalier/eu-reach-regelverk.htm 
100 http://www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx 
101 Det finns möjlighet till utfärdande av rättsakter grundade på andra artiklar i fördraget, då exempelvis 
med ett miljöskyddande syfte Art 174 
102 Michanek och Zetterberg s 300 
103 Artikel 95.3 EGF 
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Som nämnts ovan har rättsakter utfärdade med stöd av Artikel 95 ett 

totalharmoniserande syfte som väger mycket tungt. Trots detta finns möjlighet till 

avsteg, detta genom den så kallade Miljögarantin. Denna gör det möjligt för en 

medlemsstat att behålla eller till och med införa strängare regler än de som beslutats av 

gemenskapen. För att behålla en strängare lagstiftning måste detta grunda sig på 

väsentliga behov enligt Artikel 30104 eller ett väsentligt behov gällande miljö- eller 

arbetsmiljöskydd. Vad gäller införandet av nya regler så är kraven än mer långtgående 

med nya vetenskapliga belägg och problem som är specifika för den aktuella 

medlemsstaten i kravformuleringen.105 Möjligheten att utnyttja Miljögarantin, i det fall 

som denna uppsats syftar till att behandla, kommer att utredas nedan.  

 

 

4.2.1 REACH och Produktvalsprincipen  

 

Den svenska regeringen anser att produktvalsprincipen är allmänt rådande enligt de 

båda senaste förslagen gällande REACH.106 I förslaget från den 27 juni finns det en 

produktvalsprincip uttryckt i förordningen, problemet är att denna inte 

överrensstämmer med den som återfinns i miljöbalken. Det förslag som lades den 30 

november finns ännu inte i någon offentlig version. Rapporter från media tyder dock 

samstämmigt på att det inte finns något krav på substitution om kemikalierna är satt 

under vad som kallas ”adekvat kontroll”. Bindande regler gällande substitution verkar 

således saknas i det nu gällande förslaget.107

 

Den svenska produktvalsprincip som återfinns i miljöbalken är skarpt formulerad. 

Verksamhetsutövare skall undvika användning och försäljning av kemiska produkter 

som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om det finns 

                                                 
104 Vilket kan gälla exempelvis konsumentskydd, skattekontroll eller god handelssed. 
105 Artikel 95.4-5 EGF 
106 http://www.regeringen.se/sb/d/6043 samt 
http://www.regeringen.se/sb/d/8093/a/73452;jsessionid=alujZeIrRL_g 
107 http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_14181612.asp 
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produkter som antas vara mindre farliga. Även produkter som innehåller eller 

behandlats med en kemisk produkt omfattas.108 Detta är en skarp formulering med krav 

på produktval redan vid befarad risk. Tillsammans med försiktighetsprincipen kan 

kraven på försiktighet och val av mindre farliga produkter antas öka ytterligare.  

 

Förslaget gällande REACH från den 27 juni ger uttryck för en betydligt vagare 

formulering. Där stadgas det att det är viktigt att förordningen har som målsättning att 

stimulera och i vissa fall se till att ämnen som inger stora betänkligheter så småningom 

ersätts med mindre farliga ämnen och tekniker om det finns lämpliga ekonomiska och 

tekniskt genomförbara alternativ.109 Här kan det med lätthet påvisas att miljöbalkens 

produktvalsprincip och motsvarande princip i REACH skiljer sig åt väsentligt. REACH 

anger, till skillnad från miljöbalken, inget krav på att en substitution skall genomföras, 

och om det trots allt genomförs så gäller det bara ämnen som inger stora betänkligheter. 

Produktvalsprincipen och restriktioner kring produktion och utsläppande på marknaden 

nämns ytterligare i förordningen men även här omfattas endast ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter och är således inte i överensstämmelse med den 

produktvalsprincip som uttrycks i miljöbalken.110

 

Som nämnts ovan är det nu gällande förslaget ännu inte offentligt tillgängligt men har 

redan från flera håll fått utstå massiv kritik i samband med produktvalsprincipen. Om 

rapporterna stämmer och substitutionskrav saknas vid det som benämns som ”adekvat 

kontroll” av kemikalierna kan det anta att den produktvalsprincip som finns uttryckt i 

det nu gällande förslaget är än mindre långtgående än den som beskrivs ovan. 

 

 

                                                 
108 MB 2:6 
109 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf  Princip nr 12  
110 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf  Princip nr 18, 19 och 65  
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4.3 Gemenskapsrätt versus nationell rätt  

Konflikt mellan upprättandet av den inre marknaden och miljöskyddet kan uppkomma 

när en medlemsstat har eller önskar införa regler med mer långtgående miljöskydd än 

de som stadgas i gemenskapslagstiftningen på området. På ena sidan står huvudsyftet 

med gemenskapen, en fungerande inre marknad samt en skyldighet att tillse att 

miljöskyddet är en integrerad del av maktutövning och politik,111 och på andra sidan en 

hög ambition gällande miljöskydd hos en enskild medlemsstat.  

 

Huvudregeln är att medlemsstaterna lyder under den så kallade legalitetsprincipen i 

Artikel 10 i fördraget. Denna princip fastslår att medlemsstaterna är förpliktigade att 

säkerställa att de skyldigheter som följer med fördraget fullgörs, samt att man samtidigt 

avstår från varje åtgärd som kan äventyra möjligheten med att uppnå fördragets syften. 

Detta betyder att den fria rörligheten har ett företräde och att medlemsstaterna på 

nationellt plan inte får anta rättsregler som hindrar denna.112

 

Sveriges regering verkar inte se något problem med den distinktion som råder mellan 

den svagare produktvalsprincip som troligtvis kommer att vara resultatet av REACH:s 

genomförande, och den som stadgas i miljöbalken. Med tanke på reglernas i nuläget 

och troligen också framtida mycket differentierade utformning kan man anta att detta 

kommer att orsaka problem vid tillämpningen av principerna. Som nämnts ovan finns 

det möjlighet till att i undantagsfall behålla strängare nationella regler.113 Jag ser dock 

en rad problem med tillämpningen av dessa undantagsregler. Främst verkar den 

politiska makten i Sverige inte anse att någon form av rättslig konflikt föreligger. Detta 

är naturligtvis ett problem eftersom det då är ytterst troligt att inte heller statliga 

myndigheter kommer att agera utifrån att en konflikt föreligger. Frågan blir ju då vilken 

av de två principerna som kommer att tillämpas. Om det blir den princip som återfinns i 

miljöbalken kan vi vänta oss protester från industrin och producenter eftersom 

                                                 
111 Artikel 2 och 6 EGF 
112 Artikel 10 EGF 
113 Artikel 95.4 EGF 
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produktvalskravet blir avsevärt högre än det som finns uttryckt i REACH. Tillämpas 

däremot principen uttryckt i REACH innebär detta en avsevärd risk försämring av 

svenskt miljöskydd.  

 

Som nämnts ovan har Sverige också en skyldighet att efterleva de skyldigheter som 

följer med vårt medlemskap.114 I förhållandet mellan EG-rätt och nationell rätt har 

också gemenskapsrätten ett uttalat företräde, detta genom praxis från EG-domstolen.115 

Förhållandet mellan den Svenska miljörätten och EG-rätten regleras genom miljöbalken 

1 kapitlet 6 §. Denna paragraf hänvisar till Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges 

anslutning till Europeiska Unionen, och här stadgas också EG-rättens företräde.116 

Gällande produktvalsprincipen står det i propositionen att ingripanden med stöd av 

produktvalsprincipen inte får ske i strid mot Sveriges internationella åtaganden, det vill 

säga i strid mot bestämmelser i direktiv och förordningar utfärdade av EU.117  

 

Möjligheten för en medlemsstat att behålla strängare nationella regler trots lägre ställda 

gemenskapskrav på området stadgas i Artikel 95.4. Artikeln medger undantag när dessa 

grundar sig på ett väsentligt behov. Eftersom förordningar utfärdade med stöd av 

Artikel 95 har ett totalharmoniserande syfte och skall säkerställa en hög skyddsnivå 

såväl som upprättandet av den fria marknaden så har dessa båda intressen redan ställs 

mot varandra vid utformandet av gemenskapsakten och avsteg sker därmed sällan i 

praktiken. 118

 

Trots att gemenskapsrätt grundad på Artikel 95 skall syfta till skydd för både den inre 

marknaden och miljön kan avsteg grundade på väsentliga behov för miljön även 

förkastas av kommissionen om detta innebär förtäckta handelshinder, utgör godtycklig 

diskriminering eller kommer att utgöra hinder för den inre marknadens funktion.119  

 

                                                 
114 Artikel 10 EGF 
115 Case 6/ 64 
116 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen 3-4 §§  
117 Proposition 1997/98:45 del 1s 24 
118 Mahmoudi s 107f 
119 Artikel 95.6EGF 

  32



4.4 Reflektion 

Med största sannolikhet kommer inte den produktvalsprincip som kommer till uttryck i 

REACH:s slutgiltiga utförande att likna den som finns i miljöbalken. Förutom de stora 

skillnaderna som tidigare funnits rent innehållsmässigt och som mest troligt kommer att 

bestå eller till och med ökas genom kommande förslag ser jag även en skillnad i 

principens grundläggande struktur. Miljöbalkens 2 kapitel 6 § innehåller en 

produktvalsprincip. I samband med REACH diskuterar man en substitutionsprincip. Jag 

vill hävda att det finns en distinktion mellan dessa två principer trots deras till synes 

likartade innebörd. Produktvalsprincipen tar sikte på produktval såväl som utbyte. Detta 

innebär ett kontinuerligt val av de varor som innebär minst risk för människors hälsa. 

Sedan finns också produduktvalskravet som en annan del av principen där utbyte krävs 

av eventuellt farliga kemikalier till mindre farliga. Substitutionsprincipen tar enbart 

sikte på denna utbytesdel och jag menar därför att REACH inte, åtminstone inte enligt 

den troliga utformningen, på ett adekvat sätt motsvarar miljöbalkens 

produktvalsprincip. 

 

Frågan är då vilket förhållande som råder mellan svensk rätt och gemenskapsrätten. Jag 

har i ovanstående kapitel beskrivit gemenskapsrättens företräde och de möjligheter som 

finns till att trots närvaro av gemenskapsrätt behålla strängare nationella regler, detta 

genom den så kallade miljögarantin.  

 

Sveriges möjligheter till att utnyttja miljögarantin ser jag som mycket begränsade. För 

det första verkar inte Sveriges regering se något problem med att REACH:s 

produktvalsprincip mest troligt inte kommer att överensstämma med miljöbalkens. 

Detta betyder att Sverige troligen inte, åtminstone inte inledningsvis, kommer att göra 

en sådan anmälan till kommissionen som krävs för att behålla nationella 

bestämmelser.120 Vid utfärdandet av gemenskapsregler med stöd av Artikel 95 krävs 

också att skälen för undantagen skall grunda sig på väsentliga behov. Vid utförande av 

                                                 
120 Artikel 95.4 EGF 
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gemenskapsregler med Artikel 95 som rättslig grund har redan en avvägning mellan 

miljöskydd och skyddet för den fria rörligheten genomförts. Därmed kommer det att 

vara mycket svårt för Sverige att hävda det väsentliga intresse som krävs. Frågan 

kompliceras ytterligare av att REACH kommer att vara en ny och aktuell lagstiftning 

samt att den avvägning som skett ligger nära i tiden.  

 

I REACH talar man även om så kallade nedströmsanvändare. Detta är en fysisk eller 

juridisk person, förutom tillverkare eller importör, som använder ämnet i sin 

professionella verksamhet. En distributör eller konsument är inte en 

nedströmsanvändare.121 Det är svårt att av denna icke konkreta definition avgöra vad en 

nedströmsanvändare egentligen är. Det bör dock handla om en intressent på nationell 

nivå. Det saknar här betydelse att närmare gå in på de specifika reglerna kring dessa 

nedströmsanvändare. Vad som kan utläsas enbart av att dessa regler existeras är att 

REACH inte bara inriktar sig till handelshindrande regleringar mellan staterna utan 

även till viss del reglering på nationell nivå, då en nedströmsanvändare bör bara någon 

som agerar i den enskilda medlemsstaten. Det faktum att sådan reglering finns torde 

även minska möjligheterna för utnyttjandet av miljögarantin. Utöver detta kan man anta 

att den slutliga versionen av REACH kommer att innehålla någon form av 

produktvalsprincip. Även detta torde minska chanserna att utnyttja Miljögarantin 

eftersom kommissionen då kan hävda att en substitutionsprincip inte kan gå längre än 

den uttryckt i REACH innan den inkräktar på den fria rörligheten. Vid faktisk närvaro 

av en substitutionsprincip i vilken form denna än må vara, bindande eller icke 

bindande, så blir bedömer jag det som mycket svårt för Sverige att hävda att det är ett 

väsentligt intresse att tillämpa den skarpare produktvalsprincipen i svensk rätt. 

Slutsatsen av detta blir att någon möjlighet till generell tillämpning av miljöbalkens 

produktvalsprincip inte är trolig efter genomförandet av REACH. 

 

                                                 
121 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf Princip 12 
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5 Diskussion 

 

Stefan Rubensson uttrycker i sin bok ”Miljöbalken – den nya miljörätten” att om en 

produkt omfattas av gemenskapens harmoniseringskrav kan inte en svensk domstol 

eller myndighet tvinga den enskilde till att använda en annan produkt.122 Detta måste 

tolkas som att Rubensson anser att den svenska produktvalsprincipen sätts ur spel för 

produkter som omfattas av gemenskapsreglering. Jag ställer mig frågande till om svaret 

verkligen så enkelt. REACH syftar till att genom tillförsäkrande av varornas fria 

rörlighet stimulera upprättandet av den inre marknaden. Kränks detta syfte genom 

införandet av begränsningar i varors och ämnens användande på ett nationellt plan?  

 

REACH syftar ett högt skydd för människors hälsa och miljön samt ett säkerställande 

av den fria rörligheten.123 Trots betoningen på det stränga miljöskyddet måste man anta 

att den fria rörligheten är av överordnad betydelse. Detta mot bakgrund av att Rådet 

valt Artikel 95 som utgångspunkt istället för artikel 175 vilket hade gett enskilda 

medlemsstater möjlighet att införa egna strängare regler. REACH är genom sin rättsliga 

grund i Artikel 95 ett harmoniseringsdirektiv och man måste anta att förordningen är 

tänkt att fungera som en genomgående lagstiftning på kemikalieområdet, även på 

nationellt plan och inte bara för reglering kring import och underlättande av den fria 

rörligheten. Miljöbalkens produktvalsprincip riktar sig mot försäljning och användning 

på den nationella marknaden, detta för att uppnå ett av REACH:s huvudsyften, 

nämligen skyddet av människors hälsa och miljön samt strävan mot hållbar utveckling. 

Den fria rörligheten mellan medlemsländerna påverkas således inte direkt av en 

möjlighet att på nationellt plan tillämpa den skarpare formuleringen av principen. Detta 

är dock något som i princip skulle innebära ett handelshinder eftersom vissa varor, 

tillåtna enligt REACH, vid tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip inte skulle 

                                                 
122 Rubensson s 35 
123 http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/06/st07/st07524-re08.sv06.pdf Princip 1 
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kunna försäljas eller användas i Sverige. Om man ser till dessa faktorer, kan då kanske 

dessa två principer trots allt vara förenliga? 

 

Det finns praxis som behandlat konflikten mellan gemenskapsrätten och nationell 

lagstiftning. RÅ 2005 ref 2 behandlar ett fall där kemikalieinspektionen belagt ett 

bekämpningsmedel med strängare krav än de som föreskrivs genom gemenskapens 

harmoniseringsdirektiv på området. Ett bolag ansökte om fortsatt godkännande av det 

aktuella medlet. Detta bifölls av kemikalieinspektionen men medlet klassificerades till 

en ny behörighetsklass som ställde krav på att användning endast fick ske i 

yrkesmässigt bruk, tanken var att detta skulle fungera som ett krav på ökad kunskap och 

försiktighet. Kemikalieinspektionens främsta argument för detta var behovet av ett ökat 

skydd för grundvattnet, vilket också fanns uttryckt som särskilt viktigt i direktivet på 

området.124 I direktivets bilaga fanns medlets aktiva ämne upptaget som en godkänd 

kemikalie och därmed överklagade det bolag som ville saluföra produkten. 

 

Regeringsrätten uttalade här att det finns en möjlighet att beakta specifika miljö- och 

naturförhållanden, dessa kan dock inte genomföras som generella begränsningar 

eftersom huvudprincipen är att en produkt skall kunna marknadsföras över hela 

gemenskapen. Vidare menar Regeringsrätten att skyddet av miljön i vissa fall kan 

utgöra ett godtagbart handelshinder men att detta enligt praxis125 inte gäller områden 

som är föremål för harmonisering, här är varken strängare eller mildare reglering 

tillåten. Regeringsrätten fastslog därmed att åtgärden att sätta medlet under sådana 

villkor som var mer långtgående än gemenskapsrätten var en felaktig tillämpning av 

densamma, och återförvisade ärendet till lägre instans för ny behandling. 

 

Precis som Regeringsrätten säger så kan skyddet för miljön ibland får utgöra ett 

godtagbart handelshinder, huvudregeln är dock att detta inte skall ske på områden som 

är föremål för harmonisering. Detta följer också av Artikel 95 i fördraget som är den 

vanligaste utgångspunkten för totalharmoniserade gemenskapsakter. Dessa 

                                                 
124 Direktiv 91/414/EEG 
125 Case 293/94 
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gemenskapsakter skall utgå från en hög skyddsnivå126 och därmed har normalt redan 

avvägningen mellan miljöskydd och den fria rörligheten redan ägt rum på 

gemenskapsnivå.  För att koppla samman ovanstående domslut och Regeringsrättens 

resonemang med problematiken i denna uppsats så vill jag hävda att tillämpningen av 

miljöbalkens produktvalsprincip kan komma att innebära ett motverkande av REACH:s 

huvudsyfte, skyddet av den fria rörligheten. Ett förbud av användning kommer att 

försvåra eller omöjliggöra försäljning av produkten eller ämnet, och finns inte längre 

någon efterfrågan på marknaden kommer det inte heller att finnas något behov av 

import. Således skulle ett krav på en allmän tillämpning av Miljöbalkens 

produktvalsprincip utgöra just ett sådant hinder som REACH syftar till att undanröja. 

En ansökan om avsteg från huvudregeln genom tillämpning av miljögarantin för att 

uppnå en generell tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip har jag utvecklat i 

reflektionen 4.4 och där bedömt detta som mycket svår att genomföra. 

 

Trots svårigheterna med en generell tillämpning öppnar regeringsrätten i sitt 

resonemang för möjligheten till att beakta specifika miljö- och naturförhållanden och 

det är här som jag tror att Sverige har sin enda möjlighet till genomslag av miljöbalkens 

produktvalsprincip. Eftersom REACH syftar till att skydda varornas fria rörlighet, det 

vill säga främst handeln mellan medlemsstaterna, tror jag att begränsad inskränkning i 

kan göras nationellt med stöd av miljöbalkens produktvalsprincip. Viktigt är då att 

ingripanden och inskränkningar görs på ett sådant sätt att inte varornas fria rörlighet, 

och därmed inte heller den inre marknaden hotas. Det är också viktigt att de områden 

eller verksamheter där denna inskränkning skall utövas väljs med omsorg då de 

strängare reglerna troligen inte kommer att äga någon generell tillämpning efter 

genomförandet av REACH.  

 

Som jag ser det kommer försäljningen av ämnen och produkter som är godkända 

genom REACH vara svåra att stoppa eftersom detta har en alltför tydlig påverkan på 

den fria rörligheten. Detta troligen oberoende av om detta gäller kvantitativa 

begränsningar eller begränsningar gällande handhavaren. Inskränkningsmöjligheterna 

                                                 
126 Artikel 95.3 EGF 
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kommer därmed istället att främst inrikta sig på användningen. I rättsfallet som återges 

ovan ansåg inte Regeringsrätten det förenligt med gemenskapsrätten att ställa krav på 

användningen genom att exempelvis kräva yrkesmässig användning. Troligen kommer 

detta inte heller att vara möjligt i fortsättningen. Denna tes stärks även genom det 

faktum att REACH innehåller regler för nedströmsanvändare. Dessa måste antas vara 

intressenter som verkar på det nationella planet och med hänsyn till gemenskapsrättens 

företräde kommer det att gentemot dessa vara svårt att tillämpa den svenska 

produktvalsprincipen. Den möjlighet jag istället ser är att inskränka 

användningsområdena. Dessa användningsområden kan skilja sig åt mellan olika 

medlemsstater på grund av olika behov. Med tanke på REACH och 

produktvalsprincipens skilda intresseområden, fri rörlighet och nationell användning, så 

anser jag att Sverige med stöd av miljöbalkens produktvalsprincip även efter 

genomförandet av REACH kommer att kunna genomföra vissa inskränkningar i 

kemikalieanvändningen. Främst tror jag att detta gäller för naturmiljöer där det kan 

anses påkallat. Exempel på sådana områden är miljöskyddsområden, särskilda 

skyddsområden och biotopskyddsområden.  

 

Vi har en skyldighet att genom vårt medlemskap i unionen följa från gemenskapen 

utfärdade lagar. Eftersom dessa har tillkommit genom en demokratisk process där ett 

högt miljöskydd skall vara ett av huvudsyftena måste vi utgå från att ikraftträdandet av 

REACH kommer att säkerställa ett högt miljöskydd. Trots detta har medlemsstaterna 

differentierade intresseområden och än mer differentierade naturmiljöer och därför 

anser jag att dessa inskränkningar måste vara tillåtna. Som nämnts ovan bör det finnas 

ett visst mått av restriktion vid tillämpningen av dessa eftersom en eventuell påverkan 

på varornas fria rörlighet inte är tillåten. 

 

Jag anser det vara tämligen klart att miljöbalkens produktvalsprincip kommer att bli 

avsevärt försvagad efter genomförandet av REACH. Utöver den uppenbara fara som 

detta medför för miljön finns även ytterligare orosmoment kopplade till problematiken. 

Det måste anses som mycket svårt att nå en hållbar utveckling om man inte ställer höga 

krav på kemikaliehanteringen. Som beskrivits i uppsatsen leder miljöbalkens 
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produktvalsprincip till ständig frammarsch för produktutveckling genom kontinuerliga 

krav på mindre farliga produkter och konkurrensfördelar för de som tillhandahåller 

dessa. Det finns stor risk att denna utveckling inte drivs framåt om det saknas fördelar 

med att gå i spetsen för denna, och det kommer det att göra om det inte längre finns ett 

krav på att välja mindre farliga produkter. Produktutveckling koster pengar, likaså 

användandet av mer miljövänliga alternativ. Därmed måste detta göras mer lukrativt, 

exempelvis genom konkurrensfördelar på produkt eller verksamhetsnivå.   

 

REACH antas innebära avsevärda förbättringar gällande kemikaliehanteringen, inte 

minst vad gäller kunskapen om kemikalier och deras effekter. Att nå hållbar utveckling, 

miljömålet giftfri miljö och övriga miljömål som hänger samman med 

kemikaliehanteringen är idag inte inom räckhåll.127 Finns det verkligen ens en framtida 

möjlighet att nå dessa mål om man sänker kraven på produktval. Man kan införa 

stränga regler kring registrering och riskanalyser men dessa saknar egentligen större 

betydelse om det inte finns möjlighet att tvinga köpare, säljare och användare att välja 

de mindre farliga alternativen. 

 

Produktvalsprincipen är ursprungligen utvecklad för att vara tillämplig på 

kemikaliehanteringen och är så även idag, men om REACH nu får den effekt som antas 

i denna framställning så kommer produktvalsprincipen att förlora mycket av sin 

betydelse. De allmänna hänsynsreglerna brottas redan idag med problem som hänger 

samman med dess allmänna formulering, en försämrad tillämpningsmöjlighet av 

produktvalsprincipen skulle troligen urholka dessa ytterligare. Detta beror på att flera 

av hänsynsreglerna är tätt sammanlänkade. En oförmåga att tillämpa 

produktvalsprincipen kommer troligen även att minska genomslaget av övriga 

hänsynsregler. Inte minst försiktighetsprincipen som är mycket tätt knuten till 

produktvalsprincipen kommer att drabbas.128 Kan ens försiktighetsprincipen uppfyllas 

utan att farliga ämnen och produkter byts ut mot mindre farliga? Och om inte 

produktvalsprincipen längre kan eller ens ska tillämpas är det då rimligt att kräva att 

                                                 
127 http://miljomal.nu/nar_vi_malen/miljomalen/mal4.php 
128 Mer om sambandet mellan de allmänna hänsynsreglerna i kapitel 3.2.2 
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övriga hänsynsregler skall tillämpas fullt ut? Miljörätten, både nationellt och 

internationellt, bygger till stor del på allmänt hållna regler och principer vilket är en 

nödvändighet då det inte går att lagstifta för varje tänkbart scenario. Det är därmed av 

största vikt att vi skyddar dessa regler. Idag är ett annat problem att miljöfrågor och 

miljöproblem ständigt får stå tillbaka för andra intressen i samhället, exempelvis de 

ekonomiska. Genom att urholka det skydd som faktiskt finns minskas möjligheterna 

ytterligare för miljöfrågorna att tillskrivas en större dignitet. En minskad ställning för 

hänsynsreglerna innebär även en minskad ställning för miljöbalken i sin helhet, och då 

även minskade möjligheter att nå balkens mål – hållbar utveckling. 
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6 Efterskrift
 

Denna uppsats skrevs hösten 2006, samtidigt med slutarbetet med REACH inom EU. 

Eftersom förordningen nu slutligen har antagits av Rådet vill jag göra en kort 

efterskrift. 

 

Omröstningen gällande REACH ägde rum som planerat den 13 december 2006. 

Förslaget antogs och den 18 december undertecknades officiellt de rättsakter som ligger 

till grund för förordningen. Ikraftträdandet kommer att ske den 1 juni 2007, och 

REACH kommer från och med detta datum att vara direkt gällande i samtliga 

medlemsstater.129

 

I enlighet med den hypotes som denna uppsats presenterat innebär den 

produktvalsprincip som återfinns i REACH en avsevärd försvagning i förhållande till 

dess motsvarighet i den svenska miljöbalken. Endast ämnen som inger mycket stora 

betänkligheter omfattas. Dessa skall sättas under lämpliga riskhanteringsåtgärder och 

adekvat kontroll. Avsikten bör vara ett successivt ersättande.130

 

Det är idag svårt att förutse vad som fortsättningsvis kommer att ske på området. 

Konflikter kommer att uppkomma till följd av differentiering i lagstiftningen och vi får 

alla avvakta en tolkning från EG-domstolen för att bringa klarhet i frågan. 

 
 
 
 
  
 
 

 

                                                 
129 http://www.kemi.se/templates/Page____3796.aspx 
130 Förordning 1907/2006 Princip 70 
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