
SKEMA til rapportering af arbejdsprogram for miljøsektoren – må højst fylde 5 sider-utkast 
1. Sammenfatning af arbejdsprogrammet 
 
Arbetsprogrammet för år 2005 för Kemikaliegruppen kommer att präglas av REACH, EU:s 
nya kemikalielagstiftning. Arbetet med förkhandlingarna och interimstrategin är just nu i ett 
intensivt skede. Därför kommer NKG att prioritera verksamheterna inom REACH område 
högst och äska mera medel än normalt till sin verksamhet. 
Nordiska kemikaliegruppen består för närvarande av representanter för kemikaliemyndigheterna i 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och har även en kontaktperson på Färöarna (vakant). 
Tyngdpunkter i gruppens arbete är utarbetande av underlagsmaterial och diskussion av nordiska 
ställningstaganden inför förhandlingar i internationella fora såsom EU, OECD och FN och de 
internationella miljökonventionerna. Dessutom arbetar NKG via sina projekt- och nätverksgrupper 
bl a med utveckling av testmetoder och samordning av produktregister och kemikalietillsyn. 
Kemikaliegruppens prioriteringar för år 2005 ligger på arbetet med den nya kemikalielagstiftningen 
inom EU, REACH. En satsning i form av ett nordiskt projekt om teststrategier som ingår i RIPs 
(REACH Implementation Projects) har redan påbörjats. Detta projekt är ett självständigt projekt 
inom Nordiska riskbedömningsgruppen och ska bli ett direkt bidrag till RIP 3.3. Sammanlagt riktar 
sex olika projektgrupper sin verksamhet direkt till olika aspekter av REACH. Nya aktiviteter 
kommer att vara Riskhanteringsprojektet om Socio-ekonomisk analys av REACH och 
Tillsynsgruppens projekt om Analys av tillsyn enligt REACH. Detta arbete har redan påbörjats 
under år 2004. Hälso- och miljöfaroklassificeringsgruppernas arbete går ut på att utveckla H-class 
och N-class databaserna som ett direkt verktyg i EUs klassificeringsarbete med mål att kunna 
utnyttjas i REACH. Två projektgrupper arbetar med olika EU-direktiv: 
bekämpningsmedlesgruppens arbete i anslutning till EU:s nya växtskyddsdirektiv 91/414 och 
tematisk strategi för hållbar användning av växtskyddsmedel har skickat ett gemensamt 
nordiskt/baltiskt förslag till förändringar i direktivet och den tematiska strategin. Arbetet planeras 
att pågå under år 2005 med workshops. Arbetet med EU:s biociddirektiv planeras också fortsätta 
under 2005. Under året 2005 kommer NKG att ha ett samarbetsprojekt med andra arbetsgrupper: ett 
projekt om miljöövervakning av kemikalier i bruk i samarbete med Miljö &datagruppen. Inom 
närområdet kommer ett projekt under BACCON-RUS att fortsätta. 
 
 
2. Opfyldelse af MHP´s mål, aktiviteter og forventet resultat 
 
Det ska arbetas för att den internationella kemikalielagstiftingen och internationella 
kemikaliestrategier utformas så att den fundamentala kunskapen om farligheten av alla kemiska 
ämnen i bruk framtas. NKG har fokus under 2005 på arbete i samband med REACH där de 
nordiska gemensamma aktiviteterna kan bidra till dess utformning och innehåll. Speciellt under 
interimperioden som infaller just nu är gemensamma nordiska aktiviter på detta området som allra 
viktigaste. Aktiviteterna under interimperioden förväntas att resultera i bidrag till strategier och 
”guidance document” för att ta fram information om kemikalier farliga egenskaper på bästa och 
mest ekonomiska sättet.  Arbetet inom REACH och RIPs (REACH ImplementationProjects) 
omfattar projektgrupperna för riskbedömning, riskhantering, klassificering för miljö- och 
hälsoeffekter samt tillsyn och den nordiska produktregistergruppen.Resultat av dessa projekt är att 
kunskap av kemiska ämnens farlighet ökar.  



För ökad kunskap och information om farliga egenskaper i kemiska ämnen kommer databaserna N-
class, H-class och SPIN hållas uppdaterade och utvecklas. Information om kemiska ämnens 
egenskaper och förekomst rapporteras i screeningsgruppens arbeten om PFOS och siloxaner. Nya 
och förbättrade metoder för att bestämma kemikaliers farlighet ska tas fram under aktiviterna som 
har en direkt anknytning till där det nordiska projektet om teststrategier (NOIS). Resultat av detta  
kommer att bli ett bidrag i RIP 3.3 (Information strategies). Bidrag till förbättrade riktlinjer för 
OECD:s testmetoder förväntas från den nordiska nätverksgruppen för testmetoder (Nord-UTTE) 
samtidigt som gruppen är en viktig nätverk mellan forskare och myndighetsrepresentanter i Norden. 
NordUTTEs arbete bestäms nästan enbart av OECD:s program för testmetodutveckling vilket 
innebär att NKG har lämnat tills vidare till NordUTTEs styrgrupp ansvaret att fördela budgetmedel 
inom sin egen verksamhet. Verksamheten godkänns och administreras av NKG.   
NKG ska arbeta vidare på lagstiftningen på EU:s växtskyddsdirektiv och biociddirektivet. Arbete 
med växtskyddsdirektiv och tematisk srategi har redan resulterat till ett gemensamt nordiskt/baltiskt 
förslag till förändringar. Detta planeras att följas upp med två workshops under 2005. De förväntade 
resultaten är att man minimerar riskerna vid pesticid- och biocidanvändning. 
REACH kommer att vara i fokus även för tillsynsaktiviteter, som ska säkra efterlevnaden av 
kemikalielagstiftningen. Ett nordiskt projekt som handlar om analys av tillsyn enligt REACH startas 
redan under 2004. Detta förväntas resultera i en bättre samordnad påverkan på utvecklingen av 
REACH ur ett tillsynsperspektiv. 
Kemikaliegruppen ska arbeta för att reducera ozonnedbrytande kemikalier. Resultat av detta ska 
öka antalet ämnen som kommer att omfattas av Montrealprotokollet. 
Resekostnaderna har sökts separat för att möjliggöra projekt- och styrgruppsmöten som en viktig 
del av projektarbete inte minst för att skapa flera kontaktytor mellan de olika nordiska 
myndigheterna som ingår i NKG. 



3. Gruppens konkrete aktiviteter som skal forelægges EK-M og MR-M 
 
För år 2005 finns det inga uppdrag från ÄK-M eller MR-M för närvarande. 
 
 
4. Gruppens konkrete indspil til internationale forhandlinger 
 
Bekämpningsmedelsgruppens projekt med revidering av växtskyddsdirektivet 92/914/EEG och 
tematisk strategi förväntas resultera i konkreta förändringar i dessa direktiv. Ett gemensamt 
nordiskt/baltiskt förslag till förändringar har sänts till kommissionen. 
Klassificerings- och biocidgruppernas samt riskbedömningsgruppens arbete är i hög grad inriktat 
mot förberedelserna till EU:s arbets- och expertgrupper. 
Projekten för hälso- och miljöfaroklassificering, riskbedömning, riskhantering, tillsyn och 
produktregister ska bidra med nordiska förslag vid utveckling av EU:s kemikalielagstiftning, 
REACH samt i aktiviteterna i interimstrategin, RIPs. NORAP arbetar på ett direkt bidrag på 
information- och testtrategier i RIP. 
Tillsynsgruppen koordinerar de gemensamma insatserna på EU/EES tillsynsaktiviter. Förväntade 
resultat är arbetsdelning inom Norden och harmonisering av aktiviteterna inom EU. Gruppens 
arbete är också riktad mot REACH. Förväntat resultat är en bättre samordnad påverkan på 
utvecklingen av REACH ur ett tillsynsperspektiv.  
Förväntat resultat av alla dessa gruppers aktiviteter är att EU har antagit en ambitiöst överordnat 
kemikalieregelverk. 
Ozongruppens arbete med användning och alternativ till nya ozonnedbrytande ämnen används för 
att påskynda utfasning av dem i EU genom ändringar i EU:s regler och på längre sikt globalt. 
Förväntade resultat är att nya ozonnedbrytande ämnen omfattas av Montrealprotokollet och att 
deras använding reduceras inom EU. 
 
 
5. Informationsvirksomhed 
 
Informationen på NKG:s hemsida om projektgruppernas verksamhet uppdateras kontinuerligt. 
Nord-UTTE (Nordisk koordineringsgrupp för utveckling av testmetoder för toxikologi och 
ekotoxikologi) har en egen hemsida www.nord-utte.org som är allmänt tillgänglig. 
Olika databaser utvecklas i samarbete med ECB. Databaserna är viktiga arbetsverktyg och som gör 
informationen om klassificeringen av hälso- och miljöfarliga ämnen mera lättillgänglig. N-class har 
upparbetats av miljöfaroklassificeringsgruppen. Såväl myndigheter som industrin och importörer 
använder sig idag av databasen. N-class ligger numera även på ECB:s hemsida och ansvar för 
underhåll av databasen planeras att flyttas över till ECB. En informationsbroschyr har publicerats 
under 2004.  Hälsofaroklassificeringsgruppen arbetar med H-class databas som ska innehålla 
tillgänglig information om hälsofaroklassificering av ämnen i EU.  
Produktregistergruppen har tagit fram  SPIN databasen som innehåller information om kemikalier 
som ingår i produkter i de nordiska länderna. Databasen är tillgänglig för allmänheten via internet. 
En informationsbroschyr om databasen har publicerats under 2004.  
Grupperna för riskbedömning (NORAP) och riskhantering inom EU:s existerande ämnes program 
har informationen på NKG:s hemsida om gruppens verksamhet. NORAP vill utvärdera hur man kan 
gå ut med informationen om färdiga risksvärderingsrapporter, till exempel i de fall där de nordiska 
synpunkterna har speciellt beaktats. 
Gemensamma nordiska tillsynsaktiviteter publiceras som rapporter, som ska ligga på NKG:s 

http://www.nord-utte.org/


hemsida. Resultat från projektet om klassificering och märkning av konstnärsfärger som utförs år 
2004 planeras att läggas på NKG:s hemsida. Resultaten publiceras också nationellt t ex i respektive 
myndighets årsrapport. 
Resultat av de avslutade projektaktiviteterna publiceras generellt i rapportserien TemaNord både 
som bokformat och som internetversion. TemaNord rapporter planeras bl a från biocidgruppen, 
ozongruppen, och gruppen för miljöövervakning av kemikalier i bruk. Gruppen för 
miljöövervakning av kemikalier i bruk ger normalt ut ett pressmeddelande i samband med 
publicering av rapporter. 
 



6. Samarbejde med andre grupper og sektorer 
 
Projektet om miljöövervakning av kemikalier i bruk är direkt kopplad till målen i MHP om att 
minimera risker för miljö och människors hälsa i samband med produktion, förbrukning, hantering, 
bortskaffande av kemikalier med syfte att det inte ska finnas produkter på marknaden eller utsläpp 
från produkterna som innehåller farliga kemikalier år 2020. För uppfyllelsen av specifika mål kan 
projektet bidra till underlag till rättsligt bindande avtal, som förbjuder eller sätter gränser för 
användning och utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen. Projektets aktiviteter kan utgöra bättre 
grund till utveckling av indikatorer och mätmetoder för exponering för kemikalier, förbereda 
förslag till ämnen som kan tas upp under ECE/POP protokollen och den globala POP-konventionen 
och kan ge underlag till bindande förpliktelser i samband med generella målet. Projektet är ett 
samarbetsprojekt med arbetsgruppen för Miljöövervakning och data. 
Ozongruppen och bekämpningsmedelsgruppen ska bjuda in baltiska deltagare till sina 
projektverksamheter. 
 
7. Projektkatalog 
 
NKG:s projektkatalog finns på gruppens hemsida: 
http://www.norden.org/miljoe/proj_kat/sk/projkat_list_projekter.asp#NKG , där de enskilda 
projekten beskrivs med följande information: 
 
• Projektets navn 
• Kontaktpersoner 
• Løbetid 
• Deltagende lande 
• Arbejdsgruppe 
• Projektgruppe 
• Kobling til det nordiske miljøhandllingsprogram,  formål og forventet resultat 
• Kobling til strategien for bæredygtighed udvikling 
• Kort beskrivelse  
• Formidlingsforslag 
• Samarbejdsrelationer, andre arbejdsgrupper og sektorer 
• Søgeord 
 
 
8. Gruppens sammensætning 
 
Nordiska kemikaliegruppen har följande sammansättning: 
Danmark:  
Lars Fock, Miljöstyrelsen 
Norge: 
Geir Jörgensen, Statens forurensningstilsyn 
Christel Benestad, Statens forurensningstilsyn 
Island: 
Sigurbjørg Gisladottir, Umhverfisstofnun 
Vidir Kristjánsson, Vinnueftirlit rikisins 
Finland: 

http://www.norden.org/miljoe/proj_kat/sk/projkat_list_projekter.asp#NKG


Kaarina Urrila, Social- och hälsovårdsministeriet 
Jukka Malm, Finlands miljöcentral 
Annette Ekman, Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
Sverige: 
Gudrun Wahlén, Kemikalieinspektionen 
Håkan Björndal, Naturvårdsverket 
Alf Lundgren, Kemikalieinspektionen 
 
Alf Lundgren är ordförande under perioden 2003- 2004 och Toini Berzins, Kemikalieinspektonen 
är gruppens sekreterare 
 
NKG:s mandat finns på gruppens hemsida. Mandatbeskrivning är under revision. 
http://www.norden.org/miljoe/sk/kemikalie_mandat.asp  
 
9. Budget for arbejdsprogram  
 
Bilaga 1: Budgetansökan för 2005 
Bilaga 2: et totalbudget fordelt på de 3 søjler i forhold til hvert enkelt budget 
Bilaga 3:  et budget for sekretariatets omkostninger fordelt på løn, administrative omkostninger 
samt rejseomkostninger 
Bilaga 4: Beräknade resekostnader för 2005 
Bilaga 5: Budgetstatus september 2004 
 
 

http://www.norden.org/miljoe/sk/kemikalie_mandat.asp


Bilaga 1. 
 
Budgeten uppdelad på de tre pelarna 
 
 
Projektgrupp 
 

Norden EU Närområden 

Sekretariat 100% 0% 0% 
Ozongruppen 35% 35% 30% 
Hälsoskadliga ämnen 40% 60% 0% 
Bekämpningsmedelsgruppen 30% 50% 20% 
Nord-UTTE* 20% 50% 0% 
Biocidgruppen 50% 50% 0% 
Riskbedömning av kemiska ämnen 30% 70% 0% 
Miljöfaroklassificering* 25% 50% 5% 
Riskhantering  40% 60% 0% 
Nord prod-reg samarbete 60% 40% 0% 
Tillsynsgruppen 50% 50% 0% 
    
    
Samarbetsprojekt    
Miljöövervakning 60% 30% 10% 
    
Närområdesprojekt    
Nord –balt samarbete 0% 0% 100% 
* Nord-UTTE och miljöfaroklassificeringsgruppen har en betydande del av verksamheten 
riktad mot OECD/FN 



Benämning Projekt

Resor  total Anmärkning Förväntad 
budgetförslag 
för 2006

Sekretariatet 470.000 70.000 540.000 550000
NKG Ozongruppen (fd CFC) 48.000 48.000 100000
New ozone depleting substances - uses and alternatives
Baltiskt deltagande i gruppens möten 15.000 15.000
NKG Hälsoskadliga ämnen 210.000 96.000 306.000 300000
Utveckling av H-class 150.000
Uppdatering av H-class 60.000
NKG Bekämpningsmedelsgruppen 220.000 220.000 250000
NKG Nord-Utte 1.360.000 140.000 1.500.000 styrgruppen disponerar 1500000
Network meeting 2005
Development of copepod reproduction test
Revision of biodegradation screening OECD test
Springtail test
Enhancement of OECD TG 414 in order to detect….
Assistance to the OECD secretariat
Zebrafish projects
Steering group meetings 70.000
Secretary 200.000 70.000

NKG Biocidgruppen 100.000 144.000 244.000 250000
Long-term release tests of modern antifouling paints 100.000
biocider i avlopp/slam
NKG Riskbedömning av kemiska ämnen 600.000 250.000 850.000 reduceras om EU financi 500000
Elaboration of testing strategies for effect assessment.. 600.000
NKG Miljöfaroklassificering 150.000 96.000 246.000 250000
Underhåll och utveckling av databasen N-Class 50.000
EU-klassificering samt vägledning inom ramen för REACH 
och GHS 100.000
NKG Riskhantering inom EU-prog f exist ämnen 200.000 96.000 296.000 300000
NKG Nord kemikalie- o prodreg samarbete 325.000 200.000 525.000 550000
justering av användarfunktionen i SPIN 100.000
Tekn/kemisk administration av SPIN 125.000
Internationell workshop om produktregister
Felles inmelding til produktregisterne 100.000
NKG Tillsynsgruppen 130.000 130.000 260.000 150000
Analys av tillsyn enligt REACH 130.000
isländsk deltagare i ett projektmöte 10.000
NKG REACH Eus nya lagstiftn o interimstrategi

NKG Tryckningskostnader gemensamt 150.000 150.000 150000
totalt 4850000

Närområdesprojekt 242.000
NKG Nord-balt samarbete, BACCON - RUS starter 242.000 242.000 200000

Samarbetsprojekt
NKG Screening av kemikalier som används 350.000 350.000 350000

totalt 4.287.000 1.505.000 5.792.000 5400000

Budgetansökan för 2005



Anmärkning
Redan utbetalt sept 2004 3.254.355,80 projekt och resor

Kontraktbundna för 2004 4.005.063,80 "egna" projekt
925.000 samarbetsprojekt
183.000 närområdesprojekt

5.113.063,80 totalt
Projekt kvar att betala ca 1.858.708,00

resor kvar att betala ca 600.000

Summan är uppskattat 
enl antal projektmöten 
som har planerats till 
hösten

Budgetstatus för Nordiska kemikaliegruppen, september 2004

 kommer inte att ha betydande "fria" medel jämfört med tidigare åren.
därtill kommer tryckkostnader på några rapporter vilket betyder att NKG 



Bilaga 3.

Grupp lön och administration resor
Sekretariat 470.000 70.000
Nord-UTTE 200.000 70.000
Totalt 670.000 140.000

Löne- och administrativa kostnader



Bilaga 4.

Grupp DKK
Sekretariatet 70.000
ozonlagergruppen 53.000
Hälsoskadliga ämnen 96.000
Bekämpningsmedelsgruppen 220.000
Nord-UTTE 140.000
Biocidgruppen 144.000
Riskbedömning av kemiska ämnen 250.000
Miljöfaroklassificering 96.000
Riskhantering 96.000
Nord produktregister samarbete 200.000
Screening av kemikalier som används 40.000
Tillsynsgruppen 130.000
totalt 1.535.000

Beräknade resekostnader för 2005
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