
 

 
 

2018-12-05 

 

 
 

 
 

 

 

 

Slutrapport för projektet VOC 

 
Bakgrund 
Förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel införlivar 
industriutsläppsdirektivets (och tidigare VOC-direktivets) särskilda bestämmelser för 
anläggningar och verksamheter som använder organiska lösningsmedel i svensk rätt. Syftet med 
lagstiftningen är att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära ozon. 
Luftföroreningar i svenska tätorter bedöms orsaka förkortad livslängd för tusentals personer i 
landet. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och vissa VOC bidrar till ökad risk för cancer.  
 
De som omfattas av förordningen hanterar bland annat färg, lack, plaster och andra kemiska 
ämnen och regleras ofta redan av miljöbalkens bestämmelser om prövning av tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet.  
 
Det finns även regler kring lösningsmedelsinnehåll i vissa färger och lacker samt produkter för 
reparationslackering av vägfordon i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7. 
Verksamheter som använder sådana produkter men inte omfattas av förordningen (SFS 
2013:254) ska följa KIFS 2017:7. 

 
Mål och syfte med projektet 
Lösningsmedel används med stor sannolikhet av verksamheter i nästan alla kommuner. 
Kompetensutveckling behövs för inspektörer för att kunna identifiera verksamheter som 
omfattas av förordningen. Lagstiftningen upplevs som komplicerad och svårbedömd och det 
finns behov av tillsynsvägledning.  
 
Projektet syftar till kompetensutveckling och samsyn kring:  
- Tillsyn av verksamheter som underskrider tröskelvärden för lösningsmedelsanvändning och 
som antingen är U eller B/C-verksamhet  
- Tillsyn av verksamheter som överskrider tröskelvärden för lösningsmedelsanvändning  
- Mätning och kontroll av utsläpp  
- Kravställning; exempelvis på produktvalsprincip, reningsutrustning och försiktighetsmått vid 
idriftsättning och urdrifttagning 

 
Projektgrupp 
Jens Andersson, Norrköpings kommun (sammankallande) 
Jimmy Roslund, Linköpings kommun 
Andreas Kronman, Vadstenas kommun 
Tina Wolinder, Söderköpings och Valdemarsviks kommun 
 

Deltagande kommuner 
Kommuner som deltog på seminaret: 
Linköping, Norrköping, Ödeshög, Motala, Söderköping/Valdermarsvik, Finspång, Mjölby, Flen, 
Nyköping, Eskilstuna och Oxelösund. 
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Genomförande 
Projektet genomförde en seminariedag 31 maj om VOC. Föredragare var: 

• Naturvårdsverket, Gunilla Söderström pratade om VOC och förordning (2013:254) om 
användningen av organiska lösningsmedel. 

• KemI, Caroline Nilsson och Monica Wärnheim pratade om KIFS 2017:7 och tillsyn av 
märkning och produkter. 

• SVEFF, Henrik Jansson pratade om VOC i färg- och limbranschen. 

• ÅF, Mårten Arbrandt pratade om VOC-rening, tekniker och förutsättningar. 
 

Seminariet drog 24 deltagare från 12 kommuner (varav 4 utanför Östergötlands län).  
 
Projektet har även tagit fram en checklista som stöd för tillsyn. Checklistan samt ppt från 
föredragen finns på projektets MÖTA-sida. På sidan finns även samlat annan dokumentation 
kring VOC samt möjlighet att ställa frågor, ta upp diskussioner och ha ett fortsatt utbyte inom 
länet gällande tillsyn av VOC. 

 

Reflektioner och slutsats 
Förhoppningsvis har vi tagit till oss det som ingick vid föreläsningarna och kan använda det i vår 
fortsatta tillsyn. Vi har även väckt en tankeställare hos KEMI och Naturvårdsverket om att de 
behöver samsyn mellan sina delar också. I och med att det finns en gemensam checklista samt 
samlad dokumentation nu för alla att titta på så bidrar det till samsyn i länet. Projektsidan på 
MÖTAs samarbetsyta innebär också en plattform för vidare diskussion i ämnet. 

 

Fortsatt arbete 
Det finns fortfarande en hel del oklarheter då det är en svår lagstiftning inom området. Det finns 
säkerligen anledning att komma tillbaka och göra mer framöver. Förhoppningsvis utvecklar och 
samordnar Naturvårdsverket och KEMI sin vägledning framöver. Ett exempel på fortsatt arbete 
skulle kunna vara att ha ett gemensamt tillsynsprojekt i länet. 

 

Material som tagits fram inom projektet 
Checklista samt ppt från seminariedagen bifogas. 

 
 


