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Innehåll

• Farliga kemikalier, vad är det?

• Kemikalielagstiftning

• Exempel på material att hålla koll på

• Verktyg och framtidsspaning



logo

Allt består av kemikalier …  
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Kemikaliers farliga egenskaper

Cancerframkallande 
– kan orsaka cancer

Mutagena 
– kan skada arvsmassan

Reproduktionstoxiska 
– kan störa fortplantningsförmågan

Persistenta  
– långlivade ämnen

Bioackumulerande 
– ämnen som ansamlas i organismer

Toxiska 
– giftiga ämnen 

CMR-ämnen PBT-ämnen + vPvB-ämnen 

Kan även ha andra egenskaper, till exempel hormonstörande, 
allergiframkallande och ozonnedbrytande.
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”Alla”
kemikalier

Kemikalier med miljö-
och/eller hälsofarliga 

egenskaper

Alla kemikalier med 
farliga egenskaper är 
ännu inte reglerade i 
lagstiftningen

Reglerade kemikalier
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Kandidatförteckningen
SVHC-ämnen

INFORMATION

REACH
Bilaga 14

TILLSTÅND

REACH
Bilaga 17

BEGRÄNSNINGAR
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Var i kemikalielagstiftningen
hittar man de farliga kemikalierna?

Avfallsdirektivet
SCIP-databasen
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Var i kemikalielagstiftningen
hittar man de farliga kemikalierna?

Exempel på produktspecifik lagstiftning:

POP-förordningen, förbjuder eller begränsar användningen av 
långlivade organiska föroreningar 

RoHS-direktivet (2011/65/EU), begränsar vissa farliga kemikalier i 
elektrisk och elektronisk utrustning  



Exempel på material där farliga 
kemikalier kan finnas 
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Textil och konstläder

• Processkemikalier

• Färgämnen & pigment

• Ytbehandling

• Mjukgörare (konstläder)

• (Flamskyddsmedel)

Exempel Reach Bilaga 17: 

• Azofärgämnen (punkt 43)
• Nonylfenoletoxilater (punkt 46a)
• Ftalater (punkt 51) 
• CMR-ämnen (punkt 72)

+ SVHC-ämnen & POPs!



Plast och gummimaterial
• Kan innehålla additiv med farliga

egenskaper

• Klorparaffiner vanliga i importerade
varor!

• Inredning med elektronik: RoHS-
direktivet

Exempel på begränsningar:
• Ftalater: Reach, Bilaga 17, punkt 51
• PAH: Reach, Bilaga 17, punkt 50 

+ SVHC-ämnen & POPs!



Mässing
• Var observant på innehåll av bly!

• SVHC-ämne upptaget på 
Kandidatförteckningen à
Informationskrav

• Kan omfattas av punkt 63, 
Reach Bilaga 17 

(små varor som barn kan stoppa i 
munnen)

• Om elektronik: RoHS-direktivet!
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Doftljus och doftpinnar

• Är kemiska produkter och omfattas
av reglerna i CLP-förordningen

• Kan innehålla farliga ämnen, tex
allergiframkallande parfymer vilket
gör att de måste märkas



Farliga kemikalier fyller oftast en funktion
• Smuts- och vattenavvisande

• Flamskyddsmedel

• Mjukgörare

• Lösningsmedel

• Parfymämnen

Behövs 
funktionen?
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Vi kan hjälpa er att
komma igång
• Stödmaterial framtaget för att 

underlätta och inspirera fler företag att 
börja arbeta med systematiskt 
kemikaliearbete 

• Täcker varor som kläder, skor, 
accessoarer, möbler, inredning, sport, 
fritid osv 

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/v
erktyg-och-databaser/stodmaterial-varor

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/verktyg-och-databaser/stodmaterial-varor


Intyg för att ta fram 
information om 
kemikalieinnehåll i varor

• Intyg för 15 material

• Tillhörande guide med fokus på 
REACH-förordningen: 
Övergripande lagkrav 
för varor

Finns på både svenska 
och engelska



Grundkurs: 

Så tar du reda på om 
dina varor innehåller
skadliga kemikalier
13 oktober och 9 december – anmäl dig nu!

8 september: Grundkurs i Alternatives Assessment
– så väljer du bättre alternativ

Läs mer på substitutionscentrum.se




