K
.•
om halso- och miljotarliga varor;
given S tockholms slott den 27 april 1973.
V i GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Göteé
och Vcndcs Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen', funnit gott förordna som följer.
Inledantlc bestämmelser
1 § Med hälsO' oc h miljöfarlig vara avses i denna lag
1. ämne eller beredning som med hänsyn till sina kemiska eller fysikalisk-kcmiska egenskaper och hantering kan befaras medföra skada
¬pä människor eller i miljön,
2. vara som innehåller eller behandlats med ämne eller beredning
som a vses i 1, om varan därigenom och med hänsyn till sin hantering
kan befaras medföra skada på människor eller i miljön.
Om det är av särskild betydelse från hUlso- eller miljöskyddssyn
punkt, får Konungen föreskriva att vad som i lagen sägs om hälsooch miljö farlig vara skall gälla även i fråga om annan vara an sådan
som avses i första stycket 1 och 2.
^ § Med hantering avses i denna lag tillverkning, bearbetning, be
handling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertafiaridc, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse eller därmed
jämförliga förfaranden,
^ § Lagen galler ej vara som ä r att anse som
L livsmedel enligt livsmedelslagen (1971: 511),
2. läke medel enligt lakemcdclsförordningen (1962: 701),
3. foderm edel enligt förordningen (1961: 381) om tillverkning av och
handel me d fodermedel m. m.
heller gäller lagen i frå ga om radioaktiva ämnen och and ra källor
joniserande strålning,
' fråga om brandfariig eller explosiv vara äger lagen tillämpning
^j^dast i den mån varan är hälso- eller miljöfarlig av ann at skäl än som
föranlett att den hänförts till nämnda varukategorier,
' Prop. 1973: 17, JoU 19, rskr 145.
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4 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan f
ordna om undantag från lagens tillämpning i fråga om vi sst vanu r
eller viss hantering eller import.
^8
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan f örord
om undantag från lagens tillämpning på krigsmakten.
Försiktighetsmått, tillstånd m. m.
5 § Den som hanterar eller importerar hälso- och miljöfarlig v ara
skall vidtaga d e åtgärder och iakttaga de försiktighetsmått i öv rigt som
behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön.
Härvid skall särskilt den som tillverkar eller importerar sådan v ara
noggrant undersöka varans sammansättning och egenskaper i övrigt
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Varan skall märkas ty dligt m ed
uppgifter av betydelse från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan m eddela
särskilda föreskrifter om försiktighetsmått och undersöknings- eller
märkningsskyldighet enligt första stycket.
6 § Om det är påkallat från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, k an
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer föreskriva a tt
hälso- och miljöfarlig vara av visst slag får hanteras eller im porteras
endast efter särskilt tillstånd eller att för hantering eller import a v
sådan vara skall gälla an nat särskilt villkor.
Fråga om tillstånd enligt första stycket prövas av myndighet s om
Konungen bestämmer.

¬

7 § Är det av särskild betydelse från hälso- eller miljöskyddssyn
punkt, kan Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer för
bjuda hante ring eller import av hälso- och miljöfarlig vara av visst slag.
8 § Den som yrkesmässigt hanterar eller importerar ämne, b eredning
eller annan vara är skyldig att till myndighet som Konungen b estäm
mer och i den ordning sådan myndighet föreskriver lämna de uppni
om varans sammansättning, egenskaper i övrigt och hantering som
nödvändiga för utredning om varans hälso- eller miljöfarlighet.
9 § Myndighet som Konungen bestämmer får föreskriva at t d en so^^^
yrkesmässigt hanterar eller importerar hälso- och miljöfarlig
^
göra anmälan om denna verksamhet.
10 § Om skyldighet för myndighet att på begäran
huruvida ämne, beredning eller annan vara är att anse söm ^
miljöfarlig meddelas bestämmelser av Konungen.
Tillsyn
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11 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och med stodj
gen meddelade föreskrifter och villkor utövas av myndig s
"ungen bestämmer.

eiict

IJ s TJmynsyMishet har rätt t
anfordran erhIUa upplysnincar och handlingar so m behovs för tillsynen e nligt denna lag.
13 § Tillsynsmyndighet får meddela föreläggande eller förbud som
uppenbart behovs för att denna lag eller föreskrifter som meddelats
med s töd av lagen ska ll efterlevas.
I beslut om föreläggande eller förbud kan tillsynsmyndigheten ut
sätta vite.
Underlåter någon att vidtaga åtgärd som åligger honom enligt denna
lag eller enligt föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen
eller enligt tillsynsmyndighets föreläggande, får myndigheten förordna
om rättelse på hans bekostnad,
14 § För tillsyn enligt denna lag äger tillsynsmyndighet tillträde till
område, lokal eller annat utrymme som användes i samband med han
tering av häiso- och miljöfarlig vara och får där göra undersökning
dier taga prov. För uttaget prov utgår ej ersättning.
Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs
för utövande av tills yn enligt denna lag.
Om skyldighet att ersätta tillsynsmyndighet kostnader för provtagning
och undersökning av prov förordnar Konungen eller myndighet som
Konungen bestämmer.
15 § Konungen kan föreskriva att särskilda avgifter skall tagas ut i
ärende enligt denna lag.
¬

Ansvar m, ra.
16 § Till böter eller fängelse i högst ett år domes den som uppsåtligcn ell er av oaktsamhet bryter mot föreskrift, förbud eller villkor som
meddelats med stöd av 5 § andra stycket eller 6—8 §. Till samma
straff domes den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot
5 § första stycket.
Ansvar enligt första stycket inträder ej, om ansvar för gärningen
kan ådömas enligt brottsbalk en.
Till böter domes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter
att göra anmälan enligt föreskrift som meddelats med stÖd av 9 § eller
att fullgöra vad som åligger honom enligt 12 § eller i ansökan eller
anmälan enligt denna lag lämnar oriktig uppgift rörande förhållande
av betydelse.
Om ansvar för införsel av vara 1 strid mot föreskrift som meddelats
med stöd av denna lag och försök därtill finns bestämmelser t lagen
{I960: 418) om straff f or varusmuggling.
17 § Den som tagit befattning med ärende som avses i denna lag få r
ej obehörigen yppa eller nyttja vad han därvid erfarit om yrkeshemligliet eller affärsförhållande. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter häremot domes till böter eller fängelse 1 högst ett ar,
an
åtal får väckas endast om målsägande ang er brottet ti 1 at e er a
är påkallat från allmän synpunkt.
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IRS Vara som varit föremål för brott enligt denna lag el ler
brott skall förklaras förverkat, om
är uppenbart obilligt.

.

19 § För tillvaratagande av konsumentintresset inom området fö
hUlso- och miljöfarliga varor får organisation, vilken är att an se som
huvudorganisation enligt lagen (1936; 506) om förenings- oc h f örhand
lingsrätt, föra talan mot beslut enligt denna lag i den mån det ä r tillåtet
enligt bestämmelser som meddelas av Konungen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Genom lagen upphäves
1. giftförordningen (1962: 702),
2. bekämpningsmedelsförordningen (1962: 703),
3. PCB-lagen (1971: 385).
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den n ya
bestämmelsen.
Beslut om förbud, föreskrift, tillstånd, medgivande eller registrering
som fattats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelat m ed stöd av
motsvarande bestämmelse i d enna lag, om ej Konungen eller myndighet
som Konungen bestämmer f örordnar annat.
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer får fö reskriva
de avvikelser fr ån denna lag som behövs med hänsyn till öv ergångssvå
righeter för näringslivet.

¬

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till y tter
mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt
kungl. sigill bekr äfta låtit.
Stockholms slott den 27 a pril 1973.
Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Jordbruksdepartementet)

