
Kartlägg kemikalier 
i dina varor
- Med hjälp av leverantörsintyg



Vilka produkter ska 
du börja jobba 
med?

T.ex.

• Hög produktionsvolym

• Hög emissionsrisk och/eller hög 
exponeringsrisk

• Produkter som används av känslig 
grupp (Barn, äldre)

• Direktimport

Ta hjälp av broschyren ”Att ställa 
kemikalierelaterade produktkrav vid inköp”

substitutionscentrum.se

Prioritera produktgrupp
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https://www.kemi.se/publikationer/broschyrer-och-foldrar/att-stalla-kemikalierelaterade-produktkrav-vid-inkop


Mall: Excelarket för riskbedömning och 
kartläggning av leverantörskedjan

substitutionscentrum.se

(Steg 3)
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(Steg 3)



Intyg för att ta fram 
information om 
kemikalieinnehåll i 
varor

• 8 intyg för 15 material

• Tillhörande guide med fokus på REACH-

förordningen: Övergripande lagkrav 

för varor

substitutionscentrum.se5

Finns på både svenska 
och engelska

Leverantörsintyg



Papper Kartong

MetallTrä/skivor

Leverantörsintyg



Keramik

Sten/betong Textil

Glas

Leverantörsintyg



Stoppning Plast

Läder/ 
konstläder

Gummi

Leverantörsintyg



Vet du inte vilka 
material som ingår i 
din produkt/vara?

substitutionscentrum.se

Plånbok 1 Leverantör 1
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BÖRJA MED:

”Leverantörsintyg 1 - Produkt” för att kontakta 

din leverantör om material i din produkt.

Leverantörsintyg



Konstläder

Metall

Textil

Leverantörsintyg



Gummi 1 Leverantör 2

Leverantörsintyg

EXEMPEL PÅ LEVERANTÖRSINTYG:

Konstläder



Utsida_plånbok Leverantör 2

Detektivarbete

Signering

Restriktionslista -Frivilligt

Certifiering

REACHMaterial

Leverantörsintyg



Vad är det för material?

• Råmaterialet kan avgöra vilka 

funktionskemikalier som eventuellt 

finns i/har använts vid produktionen

• PVC kan t ex innehålla mjukgörare 

kallade ftalater och klorparaffiner

• Det finns även kolumner för att ange 

leverantör och leverantörsland

substitutionscentrum.se13

Leverantörsintyg



Utsida_plånbok Leverantör 2

Detektivarbete

Signering

Restriktionslista -Frivilligt

Certifiering

REACHMaterial

Leverantörsintyg



Kandidatförteckningen

Om ett material i din vara innehåller över 
0,1% av ämnen upptagna på 
Kandidatlistan så gäller 
Informationsplikt..

• Alltid: Business-2-Business

• Alltid: SCIP-databasen
( gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till 
konsumenter, till exempel butiker. Butiker som importerar varor 
från länder utanför EU/EES är dock skyldiga att anmäla till 
databasen)

• Inom 45 dagar vid begäran från 
konsument

substitutionscentrum.se

REACH
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Förteckning över begränsningar

Ämnen som är begränsade eller förbjudna i 

varor. Lagstiftningen säger inte hur det ska 

uppfyllas– du avgör om informationen från 

din leverantör är tillräcklig. 

• ”Vi har certifikat från vår leverantör”

• ”Vi har avtal med vår leverantör”

• ”Vi tar stickprov av vår produktion, se 

bifogat labbanalys”

substitutionscentrum.se16

REACH



Material/Produktspecifik krav

• Om materialet var kromgarvat läder, 

konstläder i kläder/skor eller tyg färgat 

med azofärgämnen, så ska det besvaras 

i rutorna till höger. 

substitutionscentrum.se17

REACH



Utsida_plånbok Leverantör 2

Detektivarbete

Signering

Restriktionslista -Frivilligt

Certifiering

REACHMaterial

Leverantörsintyg



Syftar till att undersöka 

funktionskemikalier som leverantören 

har använt.

• Leverantören är inte skyldig att 

dela med sig av informationen.

• Ni kan teckna ett kemikalieavtal 

som specificerar att ni ska få ta del 

av informationen. 

substitutionscentrum.se

Detektivarbete

Detektivarbete
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Du kan eventuellt få information om 
funktionskemikalier i form av ett SDS = 
Säkerhetsdatablad/Safety Data Sheet

• Ett säkerhetsdatablad innehåller 
information (16 punkter) som måste 
finnas för hälso-miljöfarliga kemiska 
produkter.  

• Din leverantör har inte krav på att 
skicka SDS för funktionskemikalier i 
material eller varor. 

substitutionscentrum.se

Detektivarbete
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Detektivarbete



Säkerhetsdatablad 
(SDS)

Ifall du får ett säkerhetsdatablad från din 
leverantör så kan du läsa ut information om 
det kemiska ämnet/blandningen

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

AVSNITT 3 – INFORMATION OM 
BESTÅNDSDELAR
Information om beståndsdelar som ingår i 
blandningen, dess koncentration, klassificering 
och identitet. CAS-nummer kan du ibland hitta 
här. 

substitutionscentrum.se21



Plånbok &Konstläder 
Gummi 1 Leverantör 2

EXEMPEL PÅ DETEKTIVARBETE:

DINP, CAS: 28553-12-0

Detektivarbete



Vårt detektivarbete 
hittills…

substitutionscentrum.se

• Plånboken består av 3 material: 

Konstläder, textil, metall.

• Konstlädret består av 100% 

polyvinylklorid (PVC) 

• PVCn innehåller en mjukgörare vid 

namn DINP med ett tillhörande 

CAS-nummer: 28553-12-0

Hur går vi vidare?
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Detektivarbete



Ta fram 
information om 
kemikalieinnehåll

Identifiera
oönskade ämnen

Inventera möjliga 
alternativ

Bedöm och välj
alternativ

Ta fram nya 
alternativ

Om substitution



Vad kan vi använda 
CAS-numret till?

substitutionscentrum.se

Fortsätta detektivarbete genom 

att söka i databaser och få mer 

information om:

• Faroklassificeringar 

• Lagstiftning

• Restriktionslistor

• Nyheter
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Detektivarbete

Vilka databaser?



Databasen för 
klassificering- och 
märkningsregistret

• Europeiska 

kemikaliemyndigheten 

(ECHA) tillhandahåller 

databasen.

• Information om 

faroklassificeringar, 

lagstiftning, utredningar mm.

substitutionscentrum.se

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


Sök med CAS-
nummer eller namn

1. Det går att söka på CAS-

nummer, kemikalienamn 

eller faroklassificering

2. Klicka på sökresultatet för 

att se mer information om 

ett ämne i ”Substance

Infocard”

substitutionscentrum.se

1

2
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1. Hazard classification and labelling

Harmoniserad klassificering är utvärderad och beslutad 

av EU-kommissionen. Notified hazards är företags 

egenklassificering.

substitutionscentrum.se

1
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Detektivarbete



2. Important to know/Properties of concern

Information om status i REACH-lagstiftning eller särskilt 

farliga egenskaper. DINP är begränsad i viss 

användningen enligt Annex XVII REACH. 

substitutionscentrum.se

2
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Detektivarbete

Hur vet jag vad som bör substitueras?



PRIO – ett verktyg 
för substitution

substitutionscentrum.se

kemi.se/prioguiden/start

• Kemikalieinspektionen (KEMI) 
tillhandahåller verktyget

• Både förbjudna ämnen och ämnen som är 
tillåtna att använda – men med särskilt 
farliga egenskaper.

• Verktyget kan hjälpa dig att prioritera 
ämnen för substitution och ligga före 
lagstiftning. 

• Ämnena är uppdelade i 1. 
Utfasningsämnen och 2. Prioriterade 
riskminskningsämnen

• Inget resultat för DINP
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https://kemi.se/prioguiden/start


SIN – Substitute it 
now

substitutionscentrum.se

• Svenska organisationen Chemsec
tillhandahåller databasen

• Både förbjudna ämnen och ämnen 
som är tillåtna att använda – men 
med särskilt farliga egenskaper som 
motsvarar ämnen på kandidatlistan

• Verktyget kan hjälpa dig att 
prioritera ämnen för substitution 
och ligga före lagstiftning. 

https://sinlist.chemsec.org/
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Film om SIN-listan

substitutionscentrum.se32

Detektivarbete

https://www.youtube.com/watch?v=jZqrrgDIdQc

https://www.youtube.com/watch?v=jZqrrgDIdQc
https://www.youtube.com/watch?v=jZqrrgDIdQc


Resultat för DINP i SIN-listan

• DINP finns med på SIN-listan för att ämnet är misstänkt hormonstörande, 

rapportering för att vara reproduktionstoxiskt, ämnet har även identifierats i 

miljö (utsläpp, ytvatten, sjöar, sediment, damm) och människor (urin, 

bröstmjölk). Ämnet har ingen harmoniserad klassificering men det finns på 

förteckningen över begränsningar. 

substitutionscentrum.se33

Detektivarbete



textileguide.chemsec.org/

Branschspecifika restriktionslistor

1

2

substitutionscentrum.se34

Detektivarbete

https://textileguide.chemsec.org/


substitutionscentrum.se

Resultat Detektivarbete

Användning
DINP används som mjukgörare i PVCn som plånbokens konstläder består av. 

Faroklassificeringar
DINP har ingen harmoniserad klassificering enligt CLP. 

Begränsningar i  REACH
DINP är ett begränsat ämne i leksaker.

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

Branschlistor 
DINP finns på  frivilliga restriktionslistor från organisationer som 
H&M, Oeko-tex, PUMA, ZDHC mm
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Detektivarbete



Utsida_plånbok Leverantör 2

Detektivarbete

Signering

Restriktionslista -Frivilligt

Certifiering

REACHMaterial



Restricted Substance List (RSL)

substitutionscentrum.se

Lista över ämnen som är begränsade eller 
inte får ingå i materialet/produkten 
(negativlista)

• Kravställning utöver lagstiftning

• Bör innefatta relevanta kemikaliekrav 
för material och produkt.

• En frivillig del av intyget, ta bort detta 
stycke om ni inte har en egen 
restriktionslista. 
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Att tänka på vid signering

• Befogenhet att signera intyg kan 

skilja sig mellan avdelningar hos 

din leverantör.

• Det kan hända att en leverantör 

skriver till en ”Disclaimer” – läs 

och ta ställning. 

substitutionscentrum.se38



Om leverantören skickar egna certifikat: 

Se till att jämföra dokumenten 

substitutionscentrum.se

Vi uppfyller REACH…
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Vart ska jag dokumentera all information jag samlat?

Excelmall för riskbedömning och kartläggning 
av leverantörskedjan

substitutionscentrum.se40

Mallar



Excelmall för riskbedömning och 
kartläggning av leverantörskedjan

substitutionscentrum.se41

Mallar



substitutionscentrum.se

Konsulter som ett alternativ
Sök på Kemikaliehanteringssystem
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Sammanfattning

• Börja jobba med intygen, läs 
övergripande lagkrav för varor
och 
lär dig mer om lagstiftning, 
kemikalier och 
faroklassificeringar efterhand.

• Strukturerad dokumentation 
från början spar tid och bidrar 
med intressant data om dina 
leverantörer och produkter.

substitutionscentrum.se43


