
Sustema

• Norskt moderbolag, Simpli AS

• 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo

• Vi arbetar bl.a. med:

• ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001)

• Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

• Utbildningar

• IT-stöd för ledningssystem (Microsoft Sharepoint)



Agenda 

10.00 -11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och 
konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

11.30 – 12.30 Lunch samt visning av XRF-analysatorsutrustning

12.30 – 13.10 Visning av XRF-analysator (Kenneth Boman från Holger 
Andreasen)

13.15 - 14.00 Vad ställer TCO-märkning för krav? (Emma Nolte, TCO Märkning)

14.15 - 15.00 Konfliktmineral (Joakim Wohlfeil, Diakonia)





REACH registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier

Alla som tillverkar eller importerar kemiska 
ämnen ska registrera detta hos den Europeiska 
kemikaliemyndigheten, ECHA.



REACH
Reach grundas på principen att det är tillverkare, 
importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret 
för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på 
marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter 
på hälsan och miljön.

Reach gäller i huvudsak för kemiska produkter och

kemikalier, det vill säga kemiska ämnen och 
beredningar/blandningar/preparat.



REACH

1. SVHC (Substances of Very High Concern) –

Kandidatlistan

2. Tillstånd, bilaga XIV

3. Begränsningslistan (Förbud och restriktioner), 

bilaga XVII



REACH –Tillstånd (Bilaga XIV)



REACH –Ämnen i Bilaga XIV, första 
omgången



REACH –Ämnen i Bilaga XIV, hela 
listan

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/
Reach/Amnen_pa_bilaga_XIV.pdf

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/Amnen_pa_bilaga_XIV.pdf


REACH - Begränsningar

Begränsningar (bilaga XVII)

Betänkande- kommande begränsningar:

http://echa.europa.eu/web/guest/restrictions-
under-consideration

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_delta=50&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_keywords=&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_advancedSearch=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_andOperator=true&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCol=synonymDynamicField_231&_
http://echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under-consideration


REACH –Begränsning



REACH  - kandidatförteckningen



REACH  - kandidatförteckningen

Vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av 
ett ämne på kandidatförteckningen

 Leverantören ska lämna information till 
mottagaren om vad varan innehåller.

 Vid begäran lämna information till 
konsument inom 45 dagar. 



REACH  - kandidatförteckningen

Vad är då en ”vara”?

”Ett föremål som under produktion får en 
särskild form, yta eller design som i större 
utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess 
funktion”



REACH  - Vara

Den färdiga kabeln är en vara 

(koppartråden var en egen vara innan också)



REACH  - Gränsvärde

PVC-beläggningen 
innehåller 40% BBP



REACH  - olika tolkningar
Beräkna gränsvärdet per vara 
Sverige, Norge, Danmark, 
Tyskland, Frankrike och 
Belgien.

Annat synsätt: Beräkna 
gränsvärdet för hela 
produkten

Frågan ska avgöras i 
EU-domstolen 2015!

KEMI utövar tillsyn per vara!



RoHS Restriction of Hazardous Substances

• Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk 
produkt får inte innehålla mer än 0,1 viktprocent kvicksilver, 
bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) eller 
polybromerade difenyletrar (PBDE)

• Varje homogent material i en elektrisk eller elektronisk 
produkt får inte innehålla mer än 0,01 viktprocent kadmium

• Vissa användningar är undantagna från förbuden, då det 
anses att ett eller flera förbjudna ämnen är nödvändiga i 
dessa användningar



Homogent Material



RoHS – uppdaterat sedan 2013

Det ursprungliga RoHS-direktivet (2002/95/EG) började 
gälla 2006

Andra RoHS-direktivet (2011/65/EU) började gälla 2013



RoHS



RoHS – Nytt i RoHS- 2

•RoHS anpassas till det så kallade Varupaketet, en uppsättning 
gemensamma regler för ett antal olika tekniska produkter. 
Bland annat blir kraven på företag, vissa definitioner och 
bestämmelserna om tillsyn gemensamma.

•Från 2013 används CE-märket för att visa att en produkt 
uppfyller RoHS. De krav som CE-märkningen ställer på 
företagen kommer alltså att gälla även RoHS.
Dvs omfattas produkten av RoHS ska den CE-märkas!



RoHS –CE märkning



RoHS –CE märkning

Finns standard till hjälp för att ta fram teknisk 
dokumentation:

SS-EN 50581



RoHS/REACH – Hur kan man veta vad 
en produkt innehåller?

• Begära information från underleverantörer:  
CoC, datablad

• Gå med i materialdatabas (IMDS, BOM-
check…)

• Analysera produkten själv: Blytestare, XRF-
analysator (framför allt RoHS-ämnen)



ELV End-of-Life Vehicle

Regler skrotning och begränsningar av ämnen i bilar.
Från och med 1 juli 2003 är det förbjudet med försäljning 
av bilar under 3500 kg (personbilar) innehållande bly, 
kvicksilver, kadmium och sexvärt krom. Jämför RoHS!

• Undantag finns bland annat för bly i batterier

• Undantag för bly i lödningar till och med 
1 januari 2016.



WEEE 2012/19/EC

• (Nästan) samma produktgrupper som RoHS!

• Rapporteringsskyldighet för den som sätter 
produkten på marknaden

• Insamlingssystem

• Återanvändning och 

återvinning ska främjas

• Märkning



WEEE 2012/19/EC



Konfliktmineral
Volfram (Coltan) Tenn

http://visual.ly/conflict-minerals-3tg

3T + G

KondensatorerLjudlös -
Vibrera

Lödningar
Kontakter



Konfliktmineral
Amerikansk lagstiftning 
(gällande från 2010)

”Dodd-Frank Act section 1502”
• Företag som är registrerade 

på USA-börser måste 
deklarera ursprunget av 3T 
+G 

• Gäller ”bara” DRC (Kongo) 
och angränsande länder

• Leder till embargo mot 
mineral från DRC enligt IPC 
– oönskad effekt 

Europeisk lagstiftning 
(På remiss 2015)

• Föreslås bara gälla importörer 
av råvaran (4% av flödet till EU)

• Inte begränsad till DRC

• Frivillig deklaration

• Fått kritik för att vara tandlös

• IPC Stöder förslaget

Apple´s rapportering

http://images.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple_Smelter_List.pdf


Materialdatabaser

• IMDS (international Material Data System) –
bilbranschens materialdatabas

• BOMcheck..och andra databaser

• Echa funderar också på en databas

• Ett måste för större företag



Materialdatabaser

EN databas istället för mejl/information från varje UL till varje leverantör  



Tack!

mikael.kihlblom@sustema.se


