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SAICM
Policyramverk för hantering av 

kemikalier/Chemical Management

Rotterdamkonventionen
Möjliggör för länder att i förväg få 

uppgifter om import och export av vissa 

farliga kemikalier och bekämpningsmedel 

som är förbjudna eller strängt begränsade 

i andra länder.

GHS
The Globally Harmonized System of

Classification and Labelling of Chemicals

Inom EU: CLP-förordningen

Stockholmskonventionen
Reglerar Persistenta organiska ämnen

Inom EU: POPs-förordningen

Baselkonventionen
Transport av farligt avfall över gränser och 

sluthantering

Internationella konventioner och överenskommelser
- Global nivå
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Lagstiftning
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and Restriction of
Chemicals

Lagstiftning

EU-gemensam 
kemikalielagstiftning
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Ansvariga myndigheter och mer info:

www.echa.europa.eu/sv/regulations/reach/underst
anding-reach

www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen

http://www.echa.europa.eu/sv/regulations/reach/understanding-reach
http://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen


Ämne Blandning Vara
Kemiskt grundämne och 
föreningar av detta grundämne i 
naturlig eller tillverkad form. 

Exempel: aceton, ättiksyra, järn, 
syre och etanol.

En blandning eller lösning som 
består av två eller flera ämnen.

Exempel: färg, lim och 
rengöringsmedel.

Ett föremål vars form, yta eller 
design har större betydelse för 
föremålets funktion än dess 
kemiska innehåll.

Exempel: textilier, möbler, 
leksaker och hemelektronik. 

Lagstiftning

Definitioner enligt REACH



Vem är du i REACH?

Lagstiftning

- Företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemiska 
ämnen, blandningar eller varor berörs av reglerna i REACH på olika sätt! 

Leverantör
- Varor

Producerar, importerar, 
distributör eller annan 
aktör (t ex detaljist, e-
handlare) i leverantörs-
kedjan som sätter en 
vara på marknaden. 

Integrerar ämnen eller
blandningar i eller på ett
material för att tillverka en
vara (t ex textil, 
köksredskap).

Producent/importör
- Kemikalier

Du är tillverkare eller 
importör när du tillverkar 
ett kemiskt ämne inom EU 
eller importerar ett kemiskt 
ämne, gäller inte 
blandningar.

Producent
- Varor

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/foretagens-roller-i-reach

Exempel:

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/foretagens-roller-i-reach


REACH-förordningen. 3 listor över kemikalier med skyldigheter.

POPS-förordningen. Persistenta organiska föroreningar förbjudna i varor.

Biocidförordningen. Reglerar tillhandahållande och användning av biocidprodukter 

inom EU. Huvudregel:  ska vara godkända för att få användas.

Lagstiftning som gäller alla varor 

Förpackningsdirektivet. Begränsa skadligheten för miljön och människan i 

förpackningar – tungmetaller i förpackningar och avfall.

Produktsäkerhetsdirektivet. Produkter ämnade för konsumenter, täcker upp om 

det inte finns produktspecifik lagstiftning.
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Lagstiftning



EXEMPEL:

Produktspecifik lagstiftning

Kemiska produkter

Leksaker

Elektronik (RoHS) 

Kosmetika

Medicintekniska produkter (CE)

Batteridirektivet

Material i kontakt med livsmedel

Material i kontakt med dricksvatten
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Lagstiftning



Var i kemikalielagstiftningen regleras de farliga 
kemikalierna?

Kandidatförteckningen
SVHC-ämnen

INFORMATION

REACH
Bilaga 14

TILLSTÅND

REACH
Bilaga 17

BEGRÄNSNINGAR

POPs-förordningen
Biocidförordningen

Lagstiftning

+

- Gäller tillverkare, distributörer och handlare av 
varor!
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REACH
- Kandidatförteckningen

• >200 Särskilt farliga ämnen (SVHC)

• Kandidater till Tillståndsförteckningen

• Uppdateras 2 gånger/år

• Innehåller t ex tungmetaller, mjukgörare och 

flamskyddsmedel

• Ämnen som omfattas: 
https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

• Mer info: 
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-

forordningen/kandidatforteckningen
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Lagstiftning

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen


Skyldigheter

-Kandidatförteckningen

• Alltid till B2B-kunder

• På begäran till konsument

• Från 2021 – rapportera in SVHC-ämnen 
(>0,1 %) i varor till SCIP- databasen
(Avfallsdirektivet 2008/98/EG )

REACH, artikel 33
Du har en skyldighet att 
informera om särskilt farliga 
ämnen i dina varor
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Lagstiftning
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SVHC-ämnen ska anges på komponentnivå
” En gång vara alltid vara”

Lagstiftning

Mer info:
https://www.kemi.se/lagar-
och-regler/reach-
forordningen/kandidatforte
ckningen

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/kandidatforteckningen


• Substances of Concern In articles, as such or in 

complex objects (Products)

• Syfte: öka kunskapen om SVHC-ämnen i varor 

och produkter under hela deras livscykel – också 

under avfallsstadiet

• Tillverkare, importörer och distributörer av 

varor som innehåller SVHC-ämnen >0,1 vikt% 

ska rapportera detta till SCIP-databasen hos 

ECHA

• Gäller ej återförsäljare, dvs om varan enbart säljs 

till konsument
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Lagstiftning

SCIP-databasen 
Nytt från 5 

januari 2021



SCIP-databasen
- Var hittar jag mer information? 

• Sök i databasen och hitta mer information hos ECHA:
https://echa.europa.eu/sv/scip-database?p_p_id=diss_scip_portlet&p_p_lifecycle=0

• Kemikalieinspektionen: 
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet---scip/kort-om-

anmalan-av-amnen-i-varor-till-scip-databasen

• Substitutionscentrum:
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/om-kemisk-substitution/scip-databasen

Nytt!
Vi erbjuder kurser i SCIP, första tillfället 16/12 
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/event-och-utbildningar
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Lagstiftning

https://echa.europa.eu/sv/scip-database?p_p_id=diss_scip_portlet&p_p_lifecycle=0
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/avfallsdirektivet---scip/kort-om-anmalan-av-amnen-i-varor-till-scip-databasen
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/om-kemisk-substitution/scip-databasen
https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/event-och-utbildningar


Konsumenters rätt 
till information

• REACH artikel 33

• På begäran från kund ska du som 

företag:  Inom 45 dagar svara på 

förfrågningar om en vara innehåller 

Särskilt farliga ämnen
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Lagstiftning

Kemikalieappen
Gör det enklare för kunden att 
fråga, del av EU-projektet 
AskREACH som finansieras av EU:s 
miljöprogram Life



Kemikalieappen
– För bättre kommunikation 
om kemikalier i varor

• Enkelt sätt att kommunicera om SVHC-ämnen till 

konsument, även för produkter som inte innehåller 

SVHC-ämnen.

• Du behöver inte hantera enskilda frågor från 

konsumenter inom EU

• Statistik över förfrågningar

• Påminnelse om uppdateringar av 

kandidatförteckningen

Sveriges konsumenter

www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/kemikalieappen/

Kemikalieinspektionen

www.kemi.se/vagledning-till-foretag/

rad-och-tips-till-foretag/informera-dina-kunder-med-kemikalieappen
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http://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/kemikalieappen/
http://www.kemi.se/vagledning-till-foretag/rad-och-tips-till-foretag/informera-dina-kunder-med-kemikalieappen


REACH, Bilaga 14
Tillståndsförteckningen

• Ämnen som kräver tillstånd att få 

användas eller släppas ut på marknaden

• Gäller endast företag som producerar 

inom EU

• Ämnen som omfattas: 
https://echa.europa.eu/sv/authorisation-list

• Mer info:
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-

forordningen/tillstand-i-reach-for-sarskilt-

farliga-amnen
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Lagstiftning

Din skyldighet:
Se till att din leverantör 
förstår och följer 
Tillstånds-förteckningen, 
REACH Bilaga 14

https://echa.europa.eu/sv/authorisation-list
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/tillstand-i-reach-for-sarskilt-farliga-amnen


REACH, Bilaga 17
Begränsningsgsämnen

• Ämnen som är förbjudna eller har andra 

restriktioner/begränsningar

• Exempel på begränsningar: bly i konsumentprodukter 

och PAH i plast-/gummimaterial i kontakt med hud

• Ämnen som omfattas: 

https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-

under-reach

• Mer info: 

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-

forordningen/begransningar-i-reach---eu-regler-for-

vissa-kemikalier
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Lagstiftning

Din skyldighet:
Se till att din leverantör 
förstår och följer 
Förteckningen för 
begräsningar, REACH Bilaga 17

https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/begransningar-i-reach---eu-regler-for-vissa-kemikalier


POPs-förordningen

• Förbjuder eller begränsar användningen av 

persistenta organiska miljöföroreningar (POPs) 

• Inkluderar flera industrikemikalier, pesticider och 

tekniska biprodukter

• Ämnen som omfattas: 
https://echa.europa.eu/sv/list-of-substances-subject-to-

pops-regulation

• Mer info: 
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-

regler/langlivade-organiska-fororeningar---pop
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Lagstiftning

Din skyldighet:
Se till att din leverantör 
förstår och följer POPs-
förordningen

https://echa.europa.eu/sv/list-of-substances-subject-to-pops-regulation
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/langlivade-organiska-fororeningar---pop


Exempel:
POPs-förordningen

Substitutionscentrum.se19

Lagstiftning

• Kortkedjiga klorparaffiner

• Mjukgörare och flamskyddsmedel i 

t ex plast och textil 

Kan finnas i:
Importerade varor, t ex  
sport- och fritidsartiklar 
samt i elektronik



Biocidförordningen

• Är din vara behandlad med biocider?

• Kan hittas i produkter son ska vara ”luktfria” 

eller ha ”antibakteriella” egenskaper.

• Mer info: 
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidpro

dukter

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidpro

dukter/biocidbehandlade-varor/textilprodukter-

med-biocidbehandling-kan-behova-godkannande
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Lagstiftning

Din skyldighet:
• Biociden är godkänd för 
produkttypen

• Korrekt märkning

https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter
https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/biocidbehandlade-varor/textilprodukter-med-biocidbehandling-kan-behova-godkannande


Tillsyn av lagstiftningen:

Kemikalieinspektionen

”Allvarlig brist i märkning”

Av 74 kontrollerade biocidbehandlade 

varor hade de allra flesta brister i 

märkningen.

Referens: 

https://www.kemi.se/download/18.60cca3b41708a8

aecdbdae90/1587565611885/tillsynsrapport-4-20-

information-om-farliga-amnen-i-varor.pdf
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Lagstiftning

https://www.kemi.se/download/18.60cca3b41708a8aecdbdae90/1587565611885/tillsynsrapport-4-20-information-om-farliga-amnen-i-varor.pdf


Nationell lagstiftning
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Lagstiftning

- Lagar och begränsningar som 
enbart gäller inom Sverige.

• Nationella begränsningar och förbud, 

gällande innehåll och användning av farliga 

ämnen i varor och kemiska produkter.

• Nationella regler gällande biocidprodukter.

• Mer info:
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/regler-som-

endast-galler-i-sverige

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/regler-som-endast-galler-i-sverige


Nationell lagstiftning
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• Försiktighetsprincipen och Produktvalsprincipen 

(Miljöbalken , kap 2)

• Krav på egenkontroll 

• Arbetsmiljölagstiftning, kemiska risker 

• STOP-principen

• Mer info:
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-

stod/kemikalier/produktvalsprincipen/

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-

och-verksamheter/egenkontroll/

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-

luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-

arbetsmiljorisker/om-reglerna-for-kemiska-risker/

Lagstiftning

https://www.naturvardsverket.se/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/kemikalier/produktvalsprincipen/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/branscher-och-verksamheter/egenkontroll/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/om-reglerna-for-kemiska-risker/


Hitta mer information om 
kemikalielagstiftning hos 
Kemikalieinspektionen!
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Lagstiftning

• Lagar och regler:
https://www.kemi.se/lagar-och-regler

• Vägledning till företag:
https://www.kemi.se/vagledning-till-foretag

• Faktablad med information om kemikalieregler för olika typer av 
varor och kemiska produkter: 
https://www.kemi.se/publikationer/faktablad

https://www.kemi.se/lagar-och-regler
https://www.kemi.se/vagledning-till-foretag
https://www.kemi.se/publikationer/faktablad


Samlad information om vilken 
kemikalielagstiftning en vara 
omfattas av. 
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Lagstiftning

• EUCLEF, European Union Chemicals Legislation Finder: 
https://echa.europa.eu/sv/legislation-finder

• Chemycal, verktyg för omvärldsbevakning av 
kemikalielagstiftning från myndigheter världen över (begränsad 
gratisfunktion): https://chemycal.com/

https://echa.europa.eu/sv/legislation-finder
https://chemycal.com/


Kemikalieinspektionen
- Frågor och svar

• Besvarar frågor  som gäller ansvar och 
skyldigheter inom deras 
ansvarsområde, 
t ex om CLP och REACH.

• Besvarar inte frågor om innehåll i 
enskilda produkter eller bedömer risk 
med en viss användning. 

• Kontaktinformation: 
https://www.kemi.se/fraga-
kemikalieinspektionen
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https://www.kemi.se/fraga-kemikalieinspektionen


Så kommer du igång
- Med hjälp av vårt stödmaterial

www.substitutionscentrum.se

• Framtaget av konsultföretaget 

Trossa, på uppdrag av 

Substitutionscentrum

• Uppdateras 2 gånger/år
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Stödmaterial

http://www.substitutionscentrum.se/


Substitutionscentrums
stödmaterial

• Framtaget för dig som vill komma igång 

med ett systematiskt kemikaliearbete  

• Mallar som kan användas direkt

• Kan anpassas efter ditt företags behov

• Behöver du hjälp? 

Kontakta oss om du behöver råd kring 

hur du ska jobba med materialet!

substitutionscentrum@ri.se

3. Riskbedöm leverantör 
och produkt

4. Kartlägg 
leverantörskedja

1. Övergripande lagkrav 
för varor

2. Leverantörsintyg för 
15 material 
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Stödmaterial

mailto:substitutionscentrum@ri.se


Övergripande 
lagkrav för varor

• Sammanställning av krav för varor  

• Information om kemikalier och 

lagkrav för 15 olika material 

• Uppdateras 2 ggr om året

Täcker varor som: 
Kläder, skor, accessoarer, möbler, 
inredning, sport, fritid mm

- Ej produktspecifik lagstiftning
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Stödmaterial



• I de färdiga materialen finns förutom 
polymeren också olika tillsatsämnen. 

• Kan vara rester från produktionen eller 
additiv tillsatta för att ge materialet 
specifika egenskaper (mjukgörare, 
flamskyddsmedel, pigment mm). 

• Information om vanliga additiv samt 
koppling till relevant lagstiftning.

EXEMPEL:

Lagkrav för plast, 
gummi och stoppning

Stödmaterial



Sammanfattning: 
Lagkrav för varor

• Lagstiftningen ställer inte krav på HUR 

kraven ska uppfyllas, du måste själv se 

till att de följs. 

Tips! Använd vårt stödmaterial

• Om du ställer krav på att de varor du 

säljer/producerar inte får innehålla 

några ämnen från 

Kandidatförteckningen över 0,1%, då 

har du kommit en bra bit på vägen.

• Var vaksam om de varor du säljer 

tillverkas utanför EU.
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Fika

Nästa steg:
Frågestund Lagstiftning
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Frågestund 
lagstiftning
Skriv din fråga i chatten
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