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Samantekt
Efni, efnablöndur og hlutir sem innihalda efni eru allt í kringum okkur. Um efnin og notkun
þeirra gilda ákveðnar reglur til þess að draga eftir föngum úr þeirri áhættu sem fylgir
notkun þeirra. Í nýjum efnalögum nr. 61/2013 er Umhverfisstofnun falið að hafa umsjón
með framkvæmd þessara laga, fara með eftirlit, eftir því sem kveðið er á um í lögunum, og
vera ráðherra til ráðgjafar.
Umhverfisstofnun vill skapa heilnæmt umhverfi fyrir alla og lágmarka áhrif skaðlegra efna á
lífríki og heilsu manna. Til að ná því markmiði þarf skýra verkferla og skilvirkt eftirlit til þess
að koma í veg fyrir að ólöglegar efnavörur komist á markað hérlendis.
Áherslur Umhverfisstofnunar í efnamálum 2014-2016 birtast í þessari skýrslu og eru unnar
með hliðsjón af bæði efnalögunum og markmiðum stofnunarinnar. Lögð er áhersla á
verkefni sem stuðla að neytenda- og umhverfisvernd og hafa það að markmiði að koma í
veg fyrir ólöglega markaðssetningu. Þetta er gert með setningu og framkvæmd nýrra
reglugerða, eftirliti með aðilum efst í aðfangakeðjunni, eftirliti með hættulegum og
leyfisskyldum efnum og góðri upplýsingagjöf til annarra stjórnvalda, iðnaðar og
almennings.
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2.

Inngangur
Efnaframleiðsla í heiminum hefur vaxið úr um einni milljón tonna árið 1930 í ríflega 400
milljónir tonna á ári og fer enn vaxandi. Afleiðingin er sú að allt í kringum okkur má finna
margvísleg efni og efnasambönd sem berast frá framleiðanda og niður aðfangakeðjuna þar
sem þau eru notuð í iðnaðarferlum sem framleiða efni, efnablöndur og hluti, eða enda í
hinum ýmsu neytendavörum.
Efni og efnablöndur eru til margra hluta nytsamleg, og flest þeirra valda hvorki hættu fyrir
heilsu eða umhverfi ef notuð eru á réttan hátt. Hins vegar finnast einnig efni sem hafa
hættulega eiginleika, eru ertandi, ætandi og jafnvel eitruð og það hefur verið sýnt fram á
tengsl ýmissa efna við ákveðna sjúkdóma. Því er mikilvægt að upplýsingar um þau berist
bæði iðnaði og einstaklingum og að yfirvöld leggi áherslu á skilvirkt eftirlit með þeim. Mörg
þessara efna finnast í lofti, vatni, jarðvegi og jafnvel mönnum og dýrum þar sem þau hafa
safnast fyrir í gegnum árin.
Aukin þekking á áhrifum efna á markaði er nauðsynleg til að vernda heilsu okkar og
umhverfi og þannig upplýsingar ættu að vera öllum aðgengilegar. Til að bæta úr þessu hafa
nýjar reglugerðir verið settar í Evrópu undanfarin ár sem taka síðan einnig gildi hér á landi.
Þessum reglugerðum fylgja eðlilegar kröfur um framkvæmd og eftirlit.

3.

Efnalögin og hlutverk Umhverfisstofnunar
Þann 17. apríl 2013 tóku gildi ný efnalög á Íslandi. Þar með féllu tvenn eldri lög úr gildi, nr.
52/1988 um eiturefni og hættuleg efni og nr. 45/2008 um efni og efnablöndur. Efnalöggjöf
í Evrópu hefur breyst mikið undanfarin ár og er enn að breytast. Hér má nefna reglugerðir
eins og REACH sem tók gildi hér á landi 2008, reglugerð um flokkun og merkingu sem tók
gildi 2012 og reglugerð um snyrtivörur sem tók gildi 2013. Nýjar Evrópureglugerðir um
plöntuverndarvörur og sæfivörur munu síðan taka gildi hérlendis á næstunni. Með nýjum
efnalögum er brugðist við þessum breytingum og íslensk löggjöf samræmd við þá evrópsku.
Ný löggjöf ESB kallar á nýjar kröfur til framkvæmdar og eftirlits. Ljóst var að styrkja þurfti
töluvert framkvæmdina hér á landi í þessum málaflokki í tengslum við endurskoðun
laganna. Rík krafa er gerð um samræmt eftirlit á landsvísu og í allri Evrópu. Ríki skulu gera
eftirlitsáætlanir og skila reglulega inn upplýsingum um framkvæmd og niðurstöður eftirlits.
Ein af meginskyldum Íslands við framkvæmd efnalöggjafarinnar er að tryggja jafnræði á
markaði og er markmiðið það að sömu kröfur séu gerðar til sambærilegra fyrirtækja innan
EES og að þau fái sams konar eftirlit.
Í efnalögum er verkaskipting stjórnvalda tilgreind í sérstökum kafla og eru þar talin upp
hlutverk Umhverfisstofnunar, heilbrigðisnefnda sveitarfélaga, Vinnueftirlits, tollstjóra,
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Neytendastofu og Eitrunarmiðstöðvar. Þær breytingar eru gerðar frá fyrri löggjöf að
Umhverfisstofnun er falið að annast eftirlit með framkvæmd laganna og reglugerða sem
eru settar samkvæmt þeim, þ.e.a.s. eftirlit með framleiðslu, meðferð og markaðssetningu
efna, efnablandna og hluta sem undir lögin falla, og er þetta nýtt hlutverk.
Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga hafa áfram eftirlit með meðferð, notkun og merkingum
efna í þeirri starfsleyfisskyldu starfsemi sem heyrir undir starfsleyfi sem nefndirnar gefa út.
Tvær atvinnugreinar eru, frá og með 31. desember 2013, ekki lengur háðar starfsleyfi. Um
er að ræða verslun með vörur sem innihalda hættuleg efni og eiturefni og verslun með
fegrunar- og snyrtiefni. Með þessari breytingu er eftirlitið fært ofar í aðfangakeðjuna, til
birgjanna sem hafa ríkum skyldum að gegna. Vinnueftirlitið fer áfram með eftirlit með
meðferð, notkun og merkingum á vinnustöðum og Neytendastofa fer með eftirlit með
auglýsingum og svipuðum viðskiptaaðferðum.

4.

Efnateymi Umhverfisstofnunar
Efnateymi Umhverfisstofnunar varð til 1. mars 2013 þegar nýtt skipurit tók gildi á
stofnuninni. Með gildistöku nýrra efnalaga og fjárlaga er gert ráð fyrir 7 stöðugildum í
teyminu.
Hlutverk efnateymis skv. efnalögum er fjölbreytt en helstu þættir þess eru teknir saman
hér að neðan:
1. Stjórnsýsla
a. vinna við innleiðingu löggjafar ESB, þ.e. gerð upplýsingablaða og
staðalskjala, skrifa drög að reglugerðum og kynna þær fyrir
hagsmunaaðilum,
b. sjá um gagnaskil til ESB og alþjóðlegra stofnana um framkvæmd reglugerða
og alþjóðlegra samninga.
2. Gerð eftirlitsáætlunar og framkvæmd eftirlits
a. Eftirlit með efnum, efnablöndum og hlutum sem innihalda efni
b. Taka við ábendingum um ólöglega vöru og bregðast við þeim.
3. Útgáfa leyfa sem lúta að meðferð efna
4. Upplýsingagjöf
a. til annarra stjórnvalda
b. til iðnaðarins: Þjónustuborð (Helpdesk), kynningarfundir, kynning í
fyrirtækjum
c. til almennings: www.grænn.is
d. kennsla á námskeiðum sem tengjast lögum og reglum um efnavörur
5. Þátttaka í norrænu og evrópsku samstarfi
a. Norrænt (NKG); sæfivörur, plöntuverndarvörur, eftirlit, flokkun og merking,
óson, skimun fyrir mengunarefnum.
b. Efnastofnun Evrópu (ECHA); FORUM, HelpNet,
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c. Siglingaöryggisstofnun Evrópu (EMSA); ESSF,
Efnateymið ber ábyrgð á framkvæmd fjölmargra reglugerða og má finna upplýsingar um
þær á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Þetta eru t.d. REACH-reglugerðin um skráningu, mat,
leyfisveitingu og takmarkanir efna, reglugerð um flokkun og merkingu efna og efnablandna,
reglugerð um meðferð og markaðssetningu plöntuverndarvara og sæfivara, reglugerð um
snyrtivörur, reglugerð um ósoneyðandi efni og gróðurhúsalofttegundir, reglugerð um
fljótandi eldsneyti, reglugerð um rafhlöður og rafgeyma, og reglugerðir um ýmsar
takmarkanir á notkun efna.

5.

Framkvæmd eftirlits
Í XI. kafla efnalaganna, um eftirlit, eru tilgreindar þær heimildir sem Umhverfisstofnun
hefur til eftirlits, aðgengi að gögnum, heimildir til sýnatöku og fleira. Einnig er tekið fram að
hver sá sem hefur undir höndum efni, efnablöndu eða hlut sem inniheldur efni skuli veita,
án endurgjalds, alla nauðsynlega aðstoð við eftirlitið, svo sem aðstoð starfsmanns eða
aðgang að húsakynnum og tækjabúnaði. Einnig ber að veita Umhverfisstofnun allar
umbeðnar upplýsingar og afhenda þau gögn sem hafa þýðingu við eftirlitið.
Eftirlit er hægt að framkvæma á ýmsan hátt. Hið hefðbundna eftirlit felst í að fara á staðinn
og kanna hvort viðkomandi starfsemi fylgi lögum og reglugerðum. Á tímum netvæðingar er
einnig hægt að framkvæma margs konar eftirlit á rafrænan hátt með því að kalla eftir
upplýsingum og gögnum. Hvort tveggja er nauðsynlegt við skilvirkt eftirlit. Þegar gögn sem
óskað er eftir í eftirliti hafa borist eru þau greind og ef í ljós koma frávik frá reglugerðum
eru gerðar kröfur um úrbætur. Þeim kröfum er síðan fylgt eftir með viðeigandi hætti þar til
úrbætur hafa verið gerðar.
Stór hluti eftirlits felst í að upplýsa eftirlitsþegann um þær reglugerðir sem gilda um
viðkomandi málaflokk og er sá hluti eftirlitsins afar mikilvægur.

6.

Gerð eftirlitsáætlunar
Í 52. gr. efnalaga segir um eftirlitsáætlun:
„Til að tryggja yfirsýn og framkvæmd laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim
skal Umhverfisstofnun útbúa eftirlitsáætlun til þriggja ára í senn. Ákvæði upplýsingalaga og
laga um upplýsingarétt um umhverfismál taka ekki til eftirlitsáætlunarinnar fyrr en að
loknum gildistíma hennar.
Í eftirlitsáætluninni skal vera yfirlit yfir sértæk eftirlitsverkefni sem unnin verða og
skipulagningu þeirra. Áhersla skal lögð á öryggi almennings og umhverfisvernd. Í áætluninni

Umhverfisstofnun
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

5

Áherslur í efnamálum 2014-2016

skal jafnframt gert ráð fyrir tilteknum fjölda eftirlitsferða á hverju ári til aðila sem
markaðssetja efni og efnablöndur.
Umhverfisstofnun skal fyrir 1. mars ár hvert gefa út skýrslu um niðurstöður eftirlits fyrir
undangengið ár og birta á vefsetri sínu.“
Í greinargerð segir enn fremur: „Lagt er til að eftirlitsáætlunin innihaldi yfirlit yfir sértæk
eftirlitsverkefni sem unnin verða og lögð verði áhersla á öryggi almennings og
umhverfisvernd. Þá skal jafnframt gera ráð fyrir tilteknum fjölda eftirlitsferða á hverju ári til
verslana og heildsala sem selja efni og efnablöndur. Með þessu móti er til að mynda hægt
að ákveða að eitt árið verði tiltekinn fjöldi efna tekinn fyrir og markaðssetning þeirra
skoðuð. Það getur falið í sér eftirlitsferðir til heildsala sem og verslana sem selja efnin og
athugun á því hvort framkvæmd sé í samræmi við lögin. Þannig er einnig unnt að leggja
áherslu á að tryggja öryggi almennings, m.a. með því að horfa einkum til hættulegra efna.
Gert er einnig ráð fyrir að framkvæmt verði stikkprufueftirlit til að kanna efnainnihald í
tilteknum efnum, efnablöndum eða hlutum sem innihalda efni. Umfang
eftirlitsáætlunarinnar ræðst að einhverju leyti af því hvaða fjármunir renna til
Umhverfisstofnunar úr ríkissjóði í verkefnið.“
Efnateymi Umhverfisstofnunar sinnir ofangreindu eftirlitshlutverki stofnunarinnar.
Gildissvið laganna nær yfir stóran málaflokk og fjöldi reglugerða hefur stoð í lögunum. Því
þarf að sníða sér stakk eftir vexti við gerð eftirlitsáætlunar út frá þeim fjármunum og
mannauði sem Umhverfisstofnun hefur yfir að ráða. Að baki þeim áherslum sem birtast
hér að neðan er ítarleg eftirlitsáætlun sem efnateymið vinnur eftir og verða niðurstöðurnar
kynntar jafnóðum, sbr. ákvæði í efnalögum um að Umhverfisstofnun skuli birta á vefsetri
sínu upplýsingar um niðurstöður eftirlits og til hvaða úrræða stofnunin grípur, jafnóðum og
ákvarðanir um slíkt liggja fyrir.

7.

Forgangsröðun verkefna
Eins og fram kemur í 4. kafla þá sinnir efnateymið margvíslegum verkefnum, ekki eingöngu
eftirlitsverkefnum. Teymið vinnur eftir gildum Umhverfisstofnunar en þau eru fagmennska,
samvinna, framsýni og virðing. Þegar verkefnin eru mörg er mikilvægt að forgangsraða eftir
þörf og áhættu og í því skyni var eftirfarandi aðferð beitt:
1. skref: Skilgreining á helstu áherslum í efnamálum
Nýjar reglugerðir hafa tekið gildi hér á landi, bæði fyrir flokkun og merkingu efna og
efnablandna og snyrtivörur. Auk þess taka nýjar reglur um sæfivörur og
plöntuverndarvörur gildi á næstunni. Því er mikilvægt að leggja áherslu á eftirlit með
framkvæmd þessara reglugerða.
Eitt af markmiðum Umhverfisstofnunar er að stuðla að heilnæmu umhverfi og þá er
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mikilvægt að ná til þeirra sem viðkvæmastir eru fyrir óæskilegum áhrifum efna. Þetta eru
t.d. konur á barneignaraldri, ófrískar konur og börn. Efnateymið vill halda áfram að miðla
upplýsingum og góðum ráðum á neytendasíðu Umhverfisstofnunar, www.grænn.is, og
tengja það við eftirlitsverkefni sem unnin verða.
Í efnalögum er lögð áhersla á að færa eftirlit ofar í aðfangakeðjuna, til birgja í stað verslana.
Þessir aðilar hafa mestum skyldum að gegna samkvæmt efnalöggjöfinni og hagkvæmara er
að ná utan um málaflokkinn með þessu móti í stað þess að fara í allar verslanir sem kaupa
af birgjum. Auk þess er tilgreint í lögum að hafa skuli eftirlit með sem flestum þáttum
laganna, bæði með efnum í iðnaði og neytendavörum.
Ný efnalög fela Umhverfisstofnun aukið eftirlitshlutverk og því er nauðsynlegt að stofnunin
leggi áherslu á uppbyggingu gagnagrunna fyrir eftirlitsgögn og þrói verkferla til að tryggja
samræmi í framkvæmd. Einnig þarf að þróa nýtt leyfiskerfi og verklag til að ná utan um
markaðssetningu hættulegustu efnanna á markaði, eins og tilgreint er í efnalögum.
Eitt af markmiðum stofnunarinnar er að vera leiðandi stofnun þar sem notuð eru gagnsæ
og öguð vinnubrögð og er lögð áhersla á samvinnu.
2. skref: Forgangsröðun
Þættir sem höfðu mest áhrif á forgangsröðun eftirlitsverkefna:
- Áhættumat eftirlits: horft til hættulegustu efnanna, magn innflutnings, kröfur um
markaðsleyfi, efni sem eingöngu eru leyfð til nota í atvinnuskyni, sem og
neytendavörur. Auk þess er stuðst við forgangsröðunarkerfi frá Miljøstyrelsen í
Danmörku.
- Fjármagn: Efnagreiningar eru dýrar og tryggja þarf fjármagn áður en ráðist er í
eftirlitsverkefni sem fela í sér efnagreiningar. Forgangsmál að taka þátt í
samnorrænum verkefnum sem tryggja fjármagn til efnagreininga.
- Mannskapur: Sett er upp verkefnaáætlun sem er sniðin að þeim fjölda starfsmanna
sem efnateymið hefur yfir að ráða.
3. skref: Skilgreining verkefna
Efnateymið vinnur samkvæmt reglum verkefnastjórnunar. Það felst í því að verkefni eru
skilgreind þar sem fram kemur markmið verkefnis, upphaf og endir, verkefnisstjóri,
samstarfsmaður og afurð. Teymisstjóri heldur utan um verkefnaáætlunina.
Verkefnum er skipt í þrjá flokka; föst verkefni, umbótaverkefni og eftirlitsverkefni.
4. skref: Röðun verkefna í tíma
Útbúin er ársáætlun og verkefnum forgangsraðað í tímaröð út frá þeim upplýsingum sem
liggja fyrir. Stuðlað er að jöfnu vinnuálagi í teyminu og verkefni færð á milli starfsfólks eftir
þörfum. Haft er svigrúm í ársáætluninni til að geta sinnt óvæntum og brýnum verkefnum.
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8.

Helstu áherslur í efnamálum 2014-2016
Eftir að hafa beitt aðferðafræðinni í 7. kafla verða áherslur í efnamálum
Umhverfisstofnunar eftirfarandi fyrir árin 2014, 2015 og 2016. Vert er að benda á að
áherslur geta breyst, t.d. þegar upp koma ófyrirséð mál eða forsendur breytast.
Helstu verkefni efnateymis 2014
Árið 2014 verður lögð áhersla á umbótaverkefni eins og gerð gagnabanka fyrir
eftirlitsgögn, þróun verklags við eftirlit og hvernig tekið er á móti og brugðist við
frávikum/ábendingum. Einnig verður þróað nýtt kerfi við veitingu innflutningsheimilda
sem miðar að því að ná betri yfirsýn yfir markaðssetningu hættulegusu efnanna, auka
traust iðnaðarins og beita harðari viðurlögum ef uppvíst verður um brot.
Líkt og árið 2013 mun talsverður tími fara í að skrifa drög að nýjum reglugerðum, sbr.
ákvæði í efnalögum, og kynna þau fyrir hagsmunaaðilum. Lögð verður áhersla á aukna
samvinnu við önnur stjórnvöld við framkvæmd laganna og við hagsmunaaðila vegna
kynningarstarfs. Eins verður lögð áhersla á að kynna niðurstöður eftirlits um leið og þær
eru kunnar, sbr. ákvæði í efnalögum.
Farið verður í eftirlit hjá aðilum sem markaðssetja sæfivörur í vöruflokkum 8, 14 og 18 og
plöntuverndarvörur til að koma í veg fyrir ólöglega markaðssetningu þessara vara. Skoðað
verður m.a. staða markaðsleyfis, merkingar og öryggisblöð. Eins verður markaðssetning
plöntuverndarvara 2012-2013 skoðuð með það að markmiði að bera tollafgreiðslu saman
við markaðssetningu.
Farið verður í átak til að kynna neytendum rétt sinn til þess að fá upplýsingar um hættuleg
innihaldsefni í vörum.
Haldinn verður opinn kynningarfundur fyrir hagsmunaaðila um öryggisblöð.
Byrjað verður að rýna og bregðast við upplýsingum úr RAPEX tilkynningakerfi
Evrópusambandsins um ólöglegar vörur á markaði.
Lögð verður áhersla á eftirlit með flokkun og merkingu umbúða ætandi efna í
byggingarvöruverslunum. Helstu birgjum þessara verslana verður boðið á kynningarfund
um flokkun og merkingu áður en eftirlitsverkefnið hefst.
Haft verður eftirlit með því hvort birgjar sinni skyldu sinni að tilkynna um notkun á vissum
efnum, sbr. ákvæði í REACH reglugerðinni er varða tilkynningar um efni sem notuð er til
rannsóknar og þróunar.
Sérstakt eftirlitsverkefni um merkingu og innihald háralita verður unnið, með sérstakri
kynningu á ofnæmisvaldandi innihaldsefnum. Auk þess verður skoðað hvort íslenskir
snyrtivöruframleiðendur hafi sinnt skyldu sinni skv. nýrri snyrtivörureglugerð og skráð
vörur sínar í gagnagrunn Evrópusambandsins.
Haldið verður áfram að taka á móti og bregðast við ábendingum um ólöglegar vörur á
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markaði frá öðrum stjórnvöldum, fyrirtækjum og almenningi.
Stefnt er að því að taka þátt í tveimur samnorrænum verkefnum um annars vegar
ósoneyðandi efni og hins vegar um sæfivörur.

Helstu verkefni efnateymis 2015
Haldið verður áfram að vinna að umbótum er miða að betri verkferlum og skilvirkara
eftirliti, þó minni tími sé ætlaður í slík verkefni en árið 2014. Eins og fyrr leggur efnateymið
áherslu á gott samstarf og samvinnu við hagsmunaaðila, bæði önnur stjórnvöld og
iðnaðinn.
Með tilkomu nýs leyfiskerfis til tollafgreiðslu, og kröfu um tilkynningu um
markaðssetningu sem unnið verður 2014, mun verða til gagnabanki sem gefur betri yfirsýn
en áður yfir þá aðila sem markaðssetja hættulegustu efnavörurnar á Íslandi. Þessi
gagnabanki verður nýttur á ýmsan hátt og stefnt að því að ákveðið hlutfall aðila í honum
fái eftirlit ár hvert. Þá er hægt að beina eftirliti að ákveðnum tollflokkum, markaðsleyfum,
REACH skráningu, flokkun og merkingu og öryggisblöðum. Auk þess verður eftirlit með því
hvort tilkynnt sé um markaðssetningu hættulegustu efnanna, sbr. nýtt ákvæði í
efnalögum.
Sérstakt eftirlitsverkefni verður um öryggisblöð til að fylgja eftir kynningarfundi sem
fyrirhugaður er 2014.
Eins og árið 2014 verður lögð áhersla á eftirlit með sæfivörum og plöntuverndarvörum en
þetta eru vörur sem háðar eru markaðsleyfum. Sérstaklega verður skoðað hvort vörur sem
eingöngu eru ætlaðar til nota í atvinnuskyni séu rétt markaðssettar skv. ákvæðum í lögum.
Sérstök eftirlitverkefni verða unnin um merkingar og innihald í vörum sem tengjast
Öskudegi, Hrekkjavöku, og tannbleikiefnum.
Kallað verður eftir öryggisskýrslum hjá íslenskum snyrtivöruframleiðendum og þannig fylgt
eftir verkefni sem fyrirhugað er árið 2014. Auk þess er stefnt að samstarfsverkefni við
tollstjóra með það að markmiði að koma í veg fyrir tollafgreiðslu falsaðra snyrtivara.
Unnin verður aðgerðaáætlun til að draga úr notkun varnarefna.
Unnin verða sértæk eftirlitsverkefni með flokkun og merkingu ákveðinna vöruflokka í
matvöru- og byggingarvöruverslunum, þar sem lögð er áhersla á hættulegustu efnin.
Haldið verður áfram að rýna og bregðast við upplýsingum úr RAPEX tilkynningakerfi
Evrópusambandsins um ólöglegar vörur á markaði.
Stefnt er að eftirliti með markaðssetningu raf- og rafeindatækja sem um gilda takmarkanir
innihaldsefna.
Haldið verður áfram að taka á móti og bregðast við ábendingum um ólöglegar vörur á
markaði frá öðrum stjórnvöldum, fyrirtækjum og almenningi.
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Stefnt er að samstarfsverkefni um auglýsingar á snyrtivörum og sæfivörum í samráði við
hlutaðeigandi stjórnvald.
Stefnt er að því að taka þátt í einu til tveimur samnorrænum eftirlitsverkefnum og einu
samevrópsku ef aðstæður leyfa.

Helstu verkefni efnateymis 2016
Haldið verður áfram að vinna að umbótum er miða að betri verkferlum og skilvirkara
eftirliti eins og árið 2015. Eins og fyrr leggur efnateymið áherslu á gott samstarf og
samvinnu við bæði önnur stjórnvöld og iðnaðinn.
Lögð verður áhersla á eftirlit með aðilum í leyfiskerfi eins og árið 2015.
Líkt og árið 2015 verður unnið sértækt eftirlitsverkefni með flokkun og merkingu
ákveðinna vöruflokka í matvöru- og byggingarvöruverslunum, þar sem lögð er áhersla á
hættulegustu efnin.
Eins og árin 2014 og 2015 verður lögð áhersla á eftirlit með sæfivörum og
plöntuverndarvörum en þetta eru vörur sem háðar eru markaðsleyfum.
Sérstakt eftirlits- og kynningarverkefni verður unnið um efni í neytendavörum sem háð eru
takmörkunum.
Haldið verður áfram að rýna og bregðast við upplýsingum úr RAPEX tilkynningakerfi
Evrópusambandsins um ólöglegar vörur á markaði.
Sérstakt eftirlits- og kynningarverkefni verður unnið um efnanotkun á golfvöllum, t.d.
stöðu markaðsleyfa, REACH skráningar, merkingar og öryggisblöð.
Sérstakt eftirlits- og kynningarverkefni verður unnið um markaðssetningu á botnmálningu,
t.d. stöðu markaðsleyfa, REACH skráningar, merkingar og öryggisblöð.
Haldið verður áfram að taka á móti og bregðast við ábendingum um ólöglegar vörur á
markaði frá öðrum stjórnvöldum, fyrirtækjum og almenningi.
Stefnt er að því að taka þátt í einu til tveimur samnorrænum eftirlitsverkefnum og einu
samevrópsku ef aðstæður leyfa.
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