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Kemikalieinspektionens årsredovisning 2005 
 

Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI:s) 

årsredovisning, daterad 2006-02-13. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2006-06-24 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras 
 

Av KemI:s regleringsbrev för 2005 framgår att KemI:s offentligrättsliga 

verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i  

 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, 

 förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. 

 

I regleringsbrevet för 2005 beräknas avgifter för Allmänkemikalier att uppgå 

till 61 000 tkr. Av KemI:s årsredovisning för 2005 framgår att utfallet för 

dessa avgifter blev 65 845 tkr och att KemI:s kostnader för verksamhet 

relaterat till allmänkemikalier uppgick till 66 000 tkr.   

 

Enligt 1§ förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. framgår att 

avgift skall betalas för KemI:s prövning och tillsyn i fråga om kemiska 

produkter enligt 14 kap. miljöbalken.  När det gäller allmänkemikalier utför 

KemI ingen prövning utan endast tillsyn. Av KemI:s regleringsbrev framgår 

målsättningen för tillsynen uttryckt som antalet inspektioner av kemiska 

produkter för verksamhetsåret. Av KemI:s återrapportering framgår hur 

många inspektionsärenden som inletts under verksamhetsåret.  

 

Riksrevisionens granskning ”Mer kemikalier och bristande kontroll” (2006:4) 

visar att de offentligrättsliga avgifterna rörande allmänkemikalier som 

företagen i Sverige betalar till KemI endast skall användas för KemI:s tillsyn 
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av desamma. Av KemI:s årsredovisning för 2005 framgår att kostnaderna för 

verksamhetsgrenen tillsyn och vägledning uppgick till 14 778 tkr. Enligt 

information från KemI är den resterande delen av kostnadsmassan bl.a. 

relaterad till kostnader för underhåll av produktregister, statistik samt 

klassificering och märkning. Avgiften för allmänkemikalier som KemI 

redovisar mot inkomsttitel tycks således vida överstiga kostnaderna för 

tillsynen av desamma.   

 

Riksrevisionen rekommenderar KemI att i kontakter med regeringen klargöra 

utformningen av KemI:s uppdrag i regleringsbrevet i relation till 

miljöbalkens bestämmelser avseende avgiftsfinansiering av prövning och 

tillsyn. 

 

 

Revisionschef Gina Funnemark har beslutat i detta ärende. Revisionsledare 

Anders Lexner har varit föredragande.  

 

 

Gina Funnemark    Anders Lexner 
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Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 

Finansdepartementet/budgetavdelningen  
 
 


