
Kemikalier i varor
– Elektronik



RoHS 
Lagstiftning 
– elektronik inom Europa



RoHS I

RoHS – historia och framåt

2002/95/EG

RoHS II

2011/65/EU

Översyn

Allmän översyn av 
direktivet 2021



Produkter som genererar, överför och 
använder elektrisk ström eller magnetiska 

fält oavsett om det är dess 
primära funktion

RoHS II syfte och omfattning



Reglerade ämnen i homogent material

Bond wire
Silicon Chip

Lead-frame coating

Lead-frame Die Attach Plastic Encapsulation



Tekniska
undantag i RoHS

• Undantag av vetenskapliga eller tekniska 
orsaker

• Tidsatta

• Möjlighet att ansöka om att förlänga
befintliga undantag eller söka helt nya

• Undantagen får användas fram till nytt
beslut och slutdatum satts



Exempel: 
Utfasning av bly

• Bly är giftigt för människor och andra 
organismer i mycket låga doser

• Bly har länge varit vanligt i lod och först 
2018 reglerades det i lödtenn till 
privatkonsumenter

• Användning av bly och blysalter inom EU 
regleras i många olika produkter

• Var uppmärksam på undantag i RoHS där 
bly är tillåtet

• Globalt finns liknande restriktioner, men 
inte överallt, varför blyat lod fortfarande 
förekommer



CE-märkning

Förordning om CE-märkning

Direktiv för RoHS

Beslut om gemensamma krav för 
produkter i EU



REACH och POP 
Kemisk lagstiftning  för 
varor inom Europa
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and Restriction of 
Chemicals

www.echa.eu

www.kemi.se



Definitioner under REACH

Ämne Blandning Vara



REACH pekar ut farliga ämnen

SVHC-ämnen

Kandidatförteckningen

Regleras eller
ska regleras

REACH bilaga 17

Tillståndsprövas

REACH bilaga 14



Din skyldighet: 
Informera om 
SVHC-ämnen

• Alltid till B2B-kunder

• På begäran till konsument

• Nytt! Från 5 januari 2021 ska du rapportera 
SVHC-ämnen (>0,1 %) i dina varor till SCIP-
databasen (Avfallsdirektivet)



Informationsplikt
• Högfluorerande ämnen, PFAS

• Kortkedjiga klorparaffiner

• Flamskyddsmedel

Exempel på långlivade 
organiska föreningar, POP

Stockholmskonventionen
-> POP-förordningen (EC 2019/2021)
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Myndigheter

Branschorganisationer Substitutionscentrum

Tredjeparts-
certifieringar

Miljömärkningar
NGO Kemikaliegruppen



Välkommen till 
Kemikaliegruppen

Ett nätverk för textil-
och elektronikbranschen

www.kemikaliegruppen.se


