
Kartlägg kemikalier 
i dina varor
- Med hjälp av leverantörsintyg



Vilka produkter 
börjar du jobba med?

T.ex.

• Högvolym-produkter

• Hög emissionsrisk och/eller hög 
exponeringsrisk

• Direktimport

Substitutionscentrum.se

Prioritera produktgrupp

Kemikalieinspektionen 2006



(Steg 3)



(Steg 3)



Intyg för att 
få information om 
kemikalieinnehåll i varor

• 8 intyg för kontakt med leverantör 

utifrån material

• Täcker 15 olika material

• Tillhörande beskrivning i 

Guiden: Övergripande lagkrav 

för varor, med fokus på REACH

• Finns på svenska och engelska

Substitutionscentrum.se



Papper Kartong

MetallTrä/skivor



Keramik

Sten/betong Textil

Glas



Stoppning Plast

Läder/ 
konstläder

Gummi



Vet du inte vilka 
material som används 

i produkten?

Börja med: 

- Leverantörsintyg 1: Produkt

Plånbok 1 Leverantör 1



Konstläder

Metall

Textil



Underleverantörsintyg 
Konstläder 

Gummi 1 Leverantör 2



Utsida_plånbok Leverantör 2

Material

Detektivarbete

Signering

Restriktion-Frivilligt

Certifiering

Substitutionscentrum.se

REACH



Vad är det för 
material?

• Materialet kan påverka vilka 

kemikalier som finns i/använts 

vid produktion

• PVC kan t ex innehålla 

mjukgörare kallade ftalater

och klorparaffiner

• Utrymme för att ange 

leverantör och 

leverantörsland

Substitutionscentrum.se

50%
50%

Plast AB Kina

100% Fejkskinn AB Kina

Utsida_plånbok



Utsida_plånbok Leverantör 2
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REACH



Kandidatförteckningen

Substitutionscentrum.se

Särskilt farliga ämnen

Informationsplikt

- B2B

- Konsument  (Kemikalieappen)

- SCIP-databasen



Förteckning över 
begränsningar

Substitutionscentrum.se

• ”Vi har certifikat från vår 
leverantör”

• ”Det står i vårt avtal med vår 
leverantör”

• ”Vi tar stickprov”

Du avgör vad som är tillräckligt 



Mer specifik 
lagstiftning

Substitutionscentrum.se

• Om det vore kromgarvat 

läder, konstläder i kläder/skor 

eller tyg färgat med 

azofärgämnen, skulle det 

fyllas i här.



Utsida_plånbok Leverantör 2

Material

Detektivarbete

Signering

Restriktion-Frivilligt

Certifiering

Substitutionscentrum.se

REACH



Detektivarbete

• Funktionskemikalier? 

• Faroklassificeringar?

• Tillgänglig information?

– Sekretessavtal?

– Dedikerad kontakt? 

– Bygg förtroende!

• SDS = Safety Data Sheet = 

säkerhetsdatablad

Substitutionscentrum.se



Säkerhetsdatablad 
(SDS)

KEMISKA PRODUKTER
Företag som tillverkar och säljer ämnen och 
blandningar måste upprätta ett säkerhetsdatablad 
(Funktionskemikalier, lim, lack…)

AVSNITT 2 – FARLIGA EGENSKAPER
Produktens klassificering och märkning enligt CLP-
förordningen ska framgå under det här avsnittet.

AVSNITT 3 – INFORMATION OM 
BESTÅNDSDELAR
Informera om ämnena som ingår i blandningen, 
koncentrationer, klassificeringar och kemiska 
identiteter.

KONTROLLERA ATT KORREKT
Utformat enligt REACH, 16 avsnitt, ej för gammalt.

Substitutionscentrum.se



Exempel: Detektivarbete 
– Plånboken och konstläder

Substitutionscentrum.se

DINP, CAS: 28553-12-0



Våra resultat 
hittills…

Substitutionscentrum.se

• Plånboken består av 

konstläder, textil och metall

• Konstlädret består av 100% 

PVC

• PVCn innehåller en 

mjukgörare kallad DINP med 

CAS: 28553-12-0



Ta fram 
information om 
kemikalieinnehåll

Identifiera 
oönskade ämnen

Inventera möjliga 
alternativ

Bedöm och välj
alternativ

Ta fram nya 
alternativ

Om substitution



Vad kan du 
använda CAS-
nummer till?

DETEKTIVARBETE

• Undersöka ämnens 

egenskaper

• Status i lagstiftning

• Negativa listor

• Söka i databaser

Substitutionscentrum.se



Vilka databaser?

ECHA

Databasen för klassificerings- och 

märkningsregistret

CLP-lagstiftning

Faroklassificeringar

Substitutionscentrum.se

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory


ECHA: Databasen för 
klassificerings och 
märkningsregistret

• Sök med CAS-nummer eller 

namn

• ”Harmoniserad klassificering” 

= Klassificering utvärderad och 

beslutad av EU-kommissionen

Substitutionscentrum.se

1

2

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory

https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/cl-inventory


PRIO –ett verktyg för 
substitution

Substitutionscentrum.se

• Verktyget med guide i fyra steg: 

1. Inventera, 2. Sök, 3. Prioritera och 

4. Substituera 

• Vägledande texter 

• Sökbar databas med över 10 000 ämnen 

med farliga egenskaper som uppfyller 

PRIO:s kriterier

• Sök utifrån produkt, material, lagstiftning, 

faroklassificering m.m

www.kemi.se/prio-start

Inga sökresultat på DINP

kemi.se/prioguiden/start

https://kemi.se/prioguiden/start


SIN  List

Substitutionscentrum.se

• +900 ämnen med liknande 

faroklassificeringar som ämnen 

på kandidatförteckningen

• Både lagstiftade och inte 

lagstiftade ämnen

• Sök med CAS-nummer, bransch, 

material, funktion. 

www.sinlist.chemsec.org

http://www.sinlist.chemsec.org/


SIN List

Substitutionscentrum.se

• Information om:

• Orsak till att ämnet är 

inkluderad på SIN-listan

• REACH status

• CLP-klassificering 

www.sinlist.chemsec.org

http://www.sinlist.chemsec.org/


Branschspecifika verktyg

textileguide.chemsec.org

1

2

https://textileguide.chemsec.org/


Resultat 
Detektivarbete

Substitutionscentrum.se

Användning
DINP är ett substitut till förbjudna ftalater

Faroklassificeringar
DINP har inga CLP-klassificeringar

Begränsningar enligt REACH
DINP är ett begränsat ämne i leksaker

SIN-listan
DINP är med på SIN-listan pga att forskning visar 
på reproduktionstoxiska egenskaper och att 
ämnet är misstänkt hormonstörande. DINP har 
uppmätts i urin, bröstmjölk, utsläpp, ytvatten, 
sjöar, floder och inomhusdamm.

Branschlistor 
DINP finns på restriktionslistor hos organisationer 
som H&M, Oeko-tex, PUMA, ZDHC mm
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REACH



Restricted
Substance List (RSL)

Substitutionscentrum.se

Lista över ämnen som inte får ingå i 

materialet (negativlista)

• Går längre än lagstiftningen

• Bör innefatta relevanta 

kemikaliekrav

• Frivilligt, ta bort stycke om ditt 

företag inte är där än
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REACH



Signering 
– att tänka på

• Befogenhet att signera intyg kan 

skilja sig mellan avdelningar

• Hitta rätt person för signering

• Ska man acceptera eventuell 

tillagd ”Disclaimer” från 

leverantör? ”Changes are reported

”to the best of my knowledge”

Substitutionscentrum.se

Disclaimer: Under X circumstances for 
Y reasons because Z



Om leverantören skickar egna certifikat: 

Se till att jämföra dokumenten

Substitutionscentrum.se

Vi uppfyller REACH…



Utöver vårt material 
finns t ex denna mall:
Kemikalieförteckning

www.kemi.se/prioguiden/start

Substitutionscentrum.se

https://www.kemi.se/prioguiden/start


Konsulter

Sök efter:
Kemikaliehanteringssystem

- Fokus på kemiska produkter

Substitutionscentrum.se



Excelarket för riskbedömning och 
kartläggning av leverantörskedjan

Substitutionscentrum.se



Excelarket för riskbedömning och 
kartläggning av leverantörskedjan

Substitutionscentrum.se



Sammanfattning

• Börja jobba med intygen och 

lär dig mer om lagstiftning, 

problematiska kemikaliegrupper 

och H-angivelser efterhand.

• Strukturerad dokumentation från 

början spar tid, huvudvärk och 

ger data som ger insikter om dina 

leverantörer och produkter.

Substitutionscentrum.se


