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Sammanfattning 

Varje år registrerar svenska importörer och tillverkare sin användning av anmälningspliktiga 
kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens (KemI) produktregister. 
Data från produktregistret har sorterats med avseende på kemikalier klassade som särskilt 
farliga, så kallade SVHC ämnen. Därefter har underlaget analyserats för att kunna användas 
på ett effektivt sätt vid prioritering, till exempel för att göra riktade åtgärder inom substitution. 
En trendanalys har gjorts för användandet av de studerade SVHC ämnena. 

Dessa särskilt farliga ämnen utgör enligt det studerade underlaget en ganska liten andel av 
den totala användningen av inrapporterade kemikalier, men eftersom deras inneboende 
egenskaper kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa och miljö bör de fasas ut 
snarast. Trots att ämnena är reglerade eller finns med på kandidatförteckningen 
(förteckningen är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen, REACH och är en lista 
med ämnen identifierade som särskilt farliga) syns ingen tydlig minskning i använd volym.  

Bakgrund: Det förekommer fortfarande särskilt farliga kemikalier i konsumentprodukter i 
Sverige. Vilka ämnen, i vilka branscher och i vilka volymer dessa ämnen används behöver 
kartläggas. Produktregistret ger inte hela bilden, eftersom material och varor som importeras 
inte ingår i det som rapporterats till produktregistret, men det utgör ändå en intressant källa 
till information. 

Syfte: Att bryta ner och analysera stora mängder data från Kemikalieinspektionens 
produktregister och göra det mer användarvänligt. Detta genom att bygga upp ett överskådligt 
underlag av tillgängliga data samt att ta fram en typ av mall för eventuellt fortsatt arbete inom 
området. 

Följande frågor skall utredas och besvaras i detta examensarbete: 

 Vilka SVHC ämnen säljs i störst kvantiteter, inom vilka branscher och hur 
används de identifierade ämnen i respektive bransch där de förekommer?  

 Analysera tidstrender; går de använda kvantiteterna upp eller ner över tid? 

 Med vilka av de identifierade ämnena finns det störst risker, utifrån 
exponeringsindex. 

 Finns det svenska registranter i ECHA för de identifierade ämnena? 

 Finns det substitut att rekommendera? 

Problemställning: De olika existerande flödena av dessa ämnen i Sverige är inte tillräckligt 
kartlagda. Substitutionscentrum behöver ha tillgång till denna information för att kunna 
stödja svenska företag i deras arbete med att fasa ut ämnen identifierade som särskilt farliga.  

Avgränsning: Materialet från KemI är endast granskat för de ämnen som registrerats som 
konsumenttillgängliga. Dataunderlaget är inte studerat för SVHC ämnen med <1 ton 
registrerad användning. Ingen granskning har gjorts av kategorin tillverkning av 
baskemikalier. 

  

 



 
 

Abstract  

Every year, Swedish importers and manufacturers register their use of notifiable chemical 
substances in the Swedish Chemicals Agency's (KemI) product register. 
 
Data from the product register has been sorted with regard to chemicals classified as 
particularly dangerous, so-called SVHC substances. Subsequently, the data have been 
analysed to be used effectively in prioritization, for example to make targeted measures in 
substitution. A trend analysis has been made for the use of the SVHC substances studied. 
 
The proportion of these particularly hazardous substances, according to the studied material, 
constitutes a rather small part of the total use of reported chemicals, but since their inherent 
properties can pose a serious threat to human health and the environment, they should be 
phased out as soon as possible. Although the substances are regulated or included in the 
candidate list (the list is part of the European Chemicals Act, REACH and is a list of 
substances identified as particularly dangerous), there is no clear reduction in the volume 
used. 
 
Background: There are still particularly dangerous chemicals in consumer products in 
Sweden. Which substances, in which industries and in what volumes these substances are 
used need to be mapped. The product register does not give the whole picture, as the 
materials and goods that are imported are not included in what is reported to the product 
register, but still constitute an interesting source of information. 
 
Purpose: To break down and analyse large amounts of data from the Swedish Chemicals 
Agency's product register and make it more user-friendly. This is done by building up a clear 
basis of available data and developing a type of template for possible further work in the area. 
 
The following questions will be investigated and answered in this thesis: 
 

 Which SVHC substances are sold in the largest quantities, in which industries and 
are the identified substances used in the respective industry where they occur? 

 Analyse time trends; do the quantities used go up or down over time? 

 Which of the identified substances have the greatest risks, based on the exposure 
index? 

 Are there Swedish registrants in ECHA for the identified substances? 

 Are there substitutes to recommend? 

 
Problem: The various existing flows of these substances in Sweden are not sufficiently 
mapped. The substitution centre needs access to this information in order to support Swedish 
companies in their efforts to phase out substances identified as particularly dangerous. 
 
Delimitation: The material from KemI has only been reviewed for the substances registered 
as consumer accessible. The data base has not been studied for SVHC substances with <1-ton 
registered use. No review has been done on the category of manufacturing of basic chemicals. 
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1. Inledning 
Människan har använt kemikalier i århundranden för att det på ett eller annat sätt underlättat 
det dagliga livet. Kunskap och kännedom om kemikaliers farliga egenskaper har varit låg och 
har egentligen först i modern tid fått mer uppmärksamhet främst i frågor gällande arbetsmiljö. 
Under efterkrigstiden exponerades arbetstagare i framför allt tillverkningsindustrin för 
kemikalier och så småningom drabbades allt fler av dem av både akuta och kroniska 
sjukdomar. Det stod klart att samhället var tvungna att ställa krav på hur kemikalier tilläts att 
hanteras. Det togs bland annat fram skyddsinformation och kemikalier märktes med 
varningstexter för att skydda arbetarna [1].  

Andra källor till kunskap om kemikaliers effekter är de tester som utförts på djur och andra 
organismer samt in vitro test system. Nu för tiden utförs djurförsök på vertebrater mer 
återhållsamt och dispens kan behövas för att få genomföra försök. Istället görs de flesta tester 
på celler eller andra organismer [2]. 
 
Genom den idag snabbt ökande globaliserade produktionen, konsumtionen och handeln med 
varor som innehåller kemikalier, så ökar spridningen av dessa och bidrar till exponering av 
både människa och miljö. Kunskap om vilka effekter som eventuellt uppstår av den 
sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen är fortfarande mycket låg.  

Enligt OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) beräknas den 
globala försäljningen av kemikalier öka med i genomsnitt tre procent per år fram till år 2050 
[3].  

 

1.1 Lagstiftning och miljömål 
Kemiska ämnen och produkter är reglerade genom flertalet olika lagstiftningar, framförallt 
genom den europiska kemikalielagstiftningen REACH och CLP. Nedan följer några utav de 
regleringar som har relevans för detta arbete. 

 

1.1.1 REACH, CLP och ECHA 
REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals) presenterades 
år 2001 av EU kommissionen, men implementerades först 2007 som den nya kemikalie-
lagstiftningen inom EU. Lagstiftningen ersatte många av de då gällande nationella och 
internationella lagkraven. 

REACH omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. De 
nya tuffare kraven som ställdes på industrin innefattade bland annat krav på registrering av 
alla ämnen redan etablerade på marknaden, krav på utförliga tester för att kunna identifiera 
nya farliga ämnen och tillståndskrav för de allra farligaste ämnena. 

Samtliga EU-länder skulle även börja använda sig av ett gemensamt klassificerings och 
märkningssystem av kemikalier och blandningar kallat CLP (Classification, Labelling and 
Packaging). CLP grundar sig på FN:s globalt harmoniserade GHS system. I CLP-
förordningen finns regler om hur märkning skall utformas, till exempel storlek på etikett och 
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faropiktogram samt hur informationen i märkningen ska placeras. Märkningen skall vara 
utformad så att konsumenterna kan förstå farorna med produkten innan dom börjar använda 
den. 

I och med REACH såg man behovet av en helt ny kemikaliemyndighet. ECHA instiftades 
2009 som den europeiska kemikalie-myndigheten. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att 
sköta registrering och kontroll av kemiska ämnen.  

 

1.1.2 Kandidatförteckningen, begränsningslistan, tillståndsförteckningen 
och SIN list 
Det finns flera olika förteckningar och listor som ett ämne kan upptas på och regleras inom 
REACH lagstiftningen. Nedan beskrivs dessa. 

Striktast reglerade är de ämnen som är upptagna på den så kallade tillståndsförteckningen 
(bilaga XIV, REACH). När ett ämne tas upp på förteckningen krävs det ett speciellt tillstånd 
för att få använda ämnet överhuvudtaget. Det är endast för det ansökta användningsområdet 
och under en begränsad tid som ett eventuellt tillstånd beviljas. Produkten som innehåller 
ämnet skall märkas med tillståndsnumret. Övriga användningar av ämnet är förbjudna. 

Det är EU kommissionen som utser vilka ämnen som skall utredas för att tas upp på 
tillståndsförteckningen. Prioriterade ämnen är de med egenskaper som PBT (Persistent, Bio 
accumulative and Toxic), vPvB (very Persistent and very Bio-accumulative) samt de som har 
vitt spridd användning eller används i stora mängder [4]. Det är EU kommissionen eller 
medlemsstatskommittén som fattar beslut om tillstånd efter samråd med en rad olika instanser 
och sakkunniga.  

Ämnen kan även tas upp på begränsningslistan (bilaga XVII, REACH). Det är ECHA eller 
myndigheter från medlemsländer, som föreslår ämnen till begränsningslistan. 

För att ett ämne ska kunna beläggas med en eller flera restriktioner måste det som regel 
finnas en oacceptabel risk för hälsa eller miljö i samband med en viss typ av användning av 
ämnet. Det räcker inte med att risken finns i endast ett EU-land, utan det måste vara fråga om 
en risk som behöver hanteras inom hela EU [5]. Användning av ämnena på 
begränsningslistan är tillåtet för de användningar som inte omfattas av begränsningen.  

För att ett ämne skall klassas som ett SVHC ämne och upptas på kandidatförteckningen så 
krävs det att det har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på 
människors hälsa och på miljön. Dessa ämnen bör substitueras snarast.  

Ämnet klassas som ett SVHC ämne då det uppfyller någon eller några av de nedan angivna 
egenskaperna [6]:  

 Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen (CMR-ämnen) enligt 
kategori 1A eller 1B i enlighet med CLP-förordningen. 
 

 Långlivade, bioackumulativa och toxiska ämnen (PBT-ämnen) eller mycket långlivade 
och mycket bioackumulerbara ämnen (vPvB-ämnen) i enlighet med bilaga XIII till 
REACH. 
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 Ämnen, som orsakar lika stora betänkligheter som CMR-ämnen eller PBT-/vPvB-
ämnen, till exempel hormonstörande ämnen. 

 

Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år, i juni och i december, och fylls då på 
med nya ämnen. I oktober 2019 var 201 stycken ämnen upptagna på Kandidatförteckningen. 

Ämnen som har förts in i tillståndsförteckningen (bilaga XIV) står fortfarande kvar på 
kandidatförteckningen. De betyder att de skyldigheter som gäller för ämnen upptagna på 
kandidatförteckningen fortsätter att gälla även efter att ett ämne har blivit tillståndspliktigt. 

Som komplement till kandidatförteckningen finns SIN (Substitute It Now) listan. Listan är 
framtagen av miljöorganisationen Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec). Där 
listas ämnen som ChemSec funnit uppfyller samma kriterier som SVHC ämnena på 
kandidatförteckningen gör. Den större delen av dessa ämnen är inte upptagna på den legalt 
gällande kandidatförteckningen, men på sikt kommer de troligen att inkluderas. 

I oktober 2019 fanns det 919 stycken ämnen upptagna på SIN listan. För denna lista finns det 
inga fasta intervall med vilken den uppdateras utan det görs löpande. 

 

1.1.3 Farliga ämnens förekomst i konsumentprodukter 
REACH skiljer på kemiska produkter och varor, men eftersom samtliga består av kemikalier 
så omfattas de av kemikalielagstiftningen. 

I REACH definieras en vara på detta sätt: ”En vara är ett föremål vars form, yta eller 
utformning har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll”. Exempel 
på varor är cyklar, stolar, mobiltelefoner och leksaker.  

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är 
aceton, ättiksyra och etanol. Blandningar kan till exempel vara målarfärg, lim och 
rengöringsmedel. För kemiska produkter lämnas produktinformation om säker hantering och 
farorna med produkten till användaren i form av märkning på förpackningen, i ett 
säkerhetsdatablad eller i produktens bruksanvisning.  

För varor finns oftast inte den här typen av skyddsinformation.  

Om en vara innehåller ett ämne upptaget på kandidatförteckningen i koncentrationer över 0,1 
vikt% ska användaren få reda på det. För yrkesverksamma kunder och privatanvändare gäller 
olika regler. Yrkesverksamma skall få informationen, åtminstone ämnets namn, från 
leverantören så att varan kan användas på ett säkert sätt. Yrkesverksamma kunder skall också 
ges tillgång till produktens säkerhetsdatablad, här skall det tydligt framgå om ett SVHC ämne 
ingår i koncentrationer över 0,1 vikt%. Konsumenter ska på begäran få efterfrågad 
information, kostnadsfritt och inom 45 dagar. 

Kännedomen bland konsumenter om deras rättighet att få veta om en vara innehåller några 
SVHC ämnen är låg. Flertalet utförda studier på området visar att detta är en genomgående 
trend [7]. Konsumenternas låga kännedom om deras ”rätt att veta” medför att det sällan 
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kommer in förfrågningar till tillverkare och leverantörer, detta gör dem ovana att hantera den 
här typen av frågor och svaren blir ofta felaktiga, otydliga eller uteblir helt [8]. 

I en studie av Hartmann et al [9] undersöktes hur konsumenter söker information om varors 
och kemiska produkters innehåll och skyddsinformation.  

I denna undersökning använde man sig av deltagare med en större kännedom inom 
kemiområdet än genomsnittskonsument. Det visade sig att deras kunskap hjälpte något, men 
den var inte tillräckligt för att förstå riskinformationen till fullo. De flesta deltagarna i studien 
angav att de läste på innehållsförteckningen och tittade på eventuella faropiktogram för att 
söka information om produkten, men de var inte säkra på hur de skulle tolka informationen.  

En intressant iakttagelse som gjordes under studien var att många utav deltagarna antog att 
produkten var fri från farliga kemikalier om den hade en miljömärkning, var tillverkad inom 
EU eller saknade faropiktogram. Dessa antaganden är felaktiga och kan till och med utgöra 
en fara både för användaren och miljön. Detta visar på vikten av att konsumenten behöver 
förstå riskinformationen. 

 

1.1.4 Svensk lagstiftning – Miljöbalken  
Utöver den EU-gemensamma lagstiftningen finns Sveriges regler för skydd av miljö och 
hälsa till stor del samlade i miljöbalken. De allmänna hänsynsreglerna i andra kapitlet i 
miljöbalken beskriver vilken hänsyn en verksamhetsutövare ska ta när det gäller val av 
kemikalier. Där står det att det är företagen som sätter ut en produkt på marknaden som bär 
det huvudsakliga ansvaret för att förebygga eller undanröja kemiska risker. 

Hänsynsreglerna innebär också krav på kunskap hos verksamhetsutövaren. Denna skall ha 
den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Försiktighetsprincipen 
skall följas vilket innebär att verksamhetsutövaren skall iaktta en sådan försiktighet så att 
miljö och hälsa inte skadas.  

Kapitel 2, 4§ i miljöbalken tar även upp produktvalsprincipen, som innebär att 
verksamhetsutövaren skall välja mindre farliga produkter ur hälso- och miljösynpunkt så 
snart det är möjligt. 

Lagstiftning som gäller kemiska produkter och kemikalier i varor berör handel och är 
harmoniserad inom EU, vilket betyder att samma regler gäller i alla EU:s medlemsländer. 

 

1.1.5 Nationellt miljömål – Giftfri miljö 
År 1998 antog riksdagen 15 stycken miljökvalitetsmål, varav ett var ”Giftfri miljö”. 

Målet lyder: ”Inom en generation (till år 2020) ska halterna av naturfrämmande ämnen vara 
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna”. 

För att göra målet tydligare har regeringen fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö [10]: 
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 Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 
 

 Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.  
 

 Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och 
uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa 
ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

 

 Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 
människors hälsa eller miljön.  

 

 Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för 
riskbedömning. 

 

 Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är 
tillgänglig. 

Utvärderingar av miljömålsarbetet visar att miljömålet inte kommer att uppnås till 2020.  

Prognosen för målet efter år 2020 är oklar och pekar inte i någon tydlig riktning. Det kommer 
att krävas betydligt mer insatser än i dagsläget för att nå målet. Ökad kunskap, snabbare 
utfasning av farliga kemikalier, uppreglering av global handel med varor innehållande 
kemiska ämnen är några exempel på saker som kan förbättras avsevärt [11].  

 

1.1.6 Substitution 
Lagstiftningen och miljömålet som beskrivits ovan handlar om att minska mängden farliga 
ämnen. Ett begrepp som ofta används i detta sammanhang är substitution. 

Substitution innebär att man tar bort eller ersätter farliga kemiska ämnen i produkter eller i 
processer mot mindre farliga eller helt ofarliga ämnen. Substitutionen kan bestå av icke-
kemiska alternativ, val av andra material eller alternativa kemikalier, processer eller tekniker. 

För att byta ut ett kemiskt ämne mot ett annat är det lämpligt att börja med att titta på ämnets 
funktion istället för att leta efter ett substitut med liknande kemisk struktur. Genom att göra så 
minskar risken för så kallad osund substitution det vill säga att ett ämne byts ut mot ett annat 
ämne med liknande egenskaper, som kan vara lika eller ännu farligare för människors hälsa 
och miljön [12]. 

En väl utförd substitution leder till en säkrare hantering under tillverkning, användning och 
vid avfallshantering/återvinning [13, 14]. 
  

1.2 Bakgrund till examensarbetet 
Det finns stora kemikalieflöden i Sverige som behöver kartläggas [15]. Speciellt fokus har 
under detta arbete riktats mot ämnen som är klassificerade som särskilt farliga i 
konsumenttillgängliga kemiska produkter (ej varor).  
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Vilka dessa ämnen är, i vilka volymer de används samt hur de i praktiken används behöver 
undersökas. 

På uppdrag av Substitutionscentrum har ett stort dataunderlag från Kemikalieinspektionens 
produktregister brutits ner och analyserats för att ge svar på de aktuella frågorna.  

 

1.2.1 Produktregistret och Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med tillsyn av 
kemikalieanvändning. Myndigheten är utsedd av regeringen som ansvarig för 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” [16].  

KemI ansvarar även för det så kallade produktregistret. Hit anmäler företag som importerar, 
tillverkar eller sätter kemiska produkter på marknaden sin användning. I registret finns till 
exempel information om användningsområde, funktion, sammansättning, produktions-
volymer och hälso- och miljöfarlighetsklassificering. 

För att svara på frågeställningarna har ett utdrag ur produktregistret med en viss sortering 
använts som underlag.  

 

1.2.2 Exponeringsindex 
Exponeringsindex (EI) är ett grovt mått på sannolikheten för att en viss typ av mottagare 
(recipient) exponeras av ett visst ämne. Beräkningar av exponeringsindex görs för fem olika 
recipienter; ytvatten, jord, luft, reningsverk och människa. I det här arbetet har fokus legat på 
konsumenttillgänglighet/exponering av konsumenter och därför har övriga recipienter 
uteslutits vid granskning av materialet. 

De faktorer som påverkar exponeringsindex mest är produktens funktion, i vilken bransch det 
används i samt hur stor volym av ämnet som används. Vid beräkning av indexet vägs det 
också in om produkten är konsumenttillgänglig samt hur produkten är klassificerad [17]. 

Ett högt exponeringsindex indikerar att det är stor risk att återfinna ämnet i recipienten. Ett 
högt index kan även uppkomma om den använda volymen av ämnet är mycket högt. 
Exponeringsindex skall därför ses som ett grovt mått och en indikation snarare än en exakt 
vetenskap [18]. 

 

1.2.3 Substitutionscentrum 
Substitutionscentrum är ett relativt nyligen instiftat nationellt centrum, utsett av regeringen. 
Centrets uppgift är att driva på och hjälpa svenska företag i arbetet med att identifiera farliga 
ämnen och få företagen att börja med systematiskt arbete för att ersätta farliga kemikalier 
med bättre alternativ. Andra uppgifter är bland annat att samla in och sprida kunskap samt 
agera rådgivare [19]. 

Det finns stora kemikalieflöden i Sverige. Genom att ta del av information ur produktregistret 
så kan en kartläggning över SVHC ämnen i konsumenttillgängliga produkter göras. 
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Substitutionscentrum önskar få hjälp med att genomföra en sådan kartläggning och få 
följande frågeställningarna besvarade.  

För ämnen som angetts som konsumenttillgängliga: 

 Vilka SVHC ämnen säljs i störst kvantiteter, inom vilka branscher och hur 
används de identifierade ämnena i respektive bransch där de förekommer?  
 

 Analysera tidstrender; går de använda kvantiteterna upp eller ner över tid? 
 

 Med vilka av de identifierade ämnena finns det störst risker, utifrån 
exponeringsindex. 

 

 Finns det svenska registranter i ECHA för de identifierade ämnena? 
 

 Finns det substitut att rekommendera? 
 

2. Metodik 

Sökning av information på ämnesområdet har gjorts via publicerade rapporter (från 
Kemikalieinspektionen, danska miljöstyrelsen och ECHA), vetenskapliga artiklar, ECHA:s 
webbplats och diverse olika sökmotorer på Internet. De vetenskapliga artiklarna har i 
huvudsak sökts fram via Göteborgs Universitet biblioteks webbsök. Använda sökord: SVHC, 
SVHC in consumer products, Substances of very high concern, CMR, substitution, restriction, 
authorization.  
 
Materialet som utgjort den större delen av faktaunderlaget till detta examensarbete är ett 
utdrag ur Kemikalieinspektionens produktregister över inrapporterade SIN-list-ämnen. 
 
Arbetet har fokuserats mot de ämnen som förutom att vara upptagna på SIN-list också är 
upptagna på ytterligare någon lista eller förteckning. Denna begränsning är gjord då de SIN-
list-ämnen som förekommer i höga volymer i konsumenttillgängliga produkter ofta tillhör 
kategorin petroleum. I ChemSec:s bedömning kring dess produkter finns det vissa 
reservationer (“Classification might not apply when contaminants are below legal threshold 
and/or full refining history is known”) som gör att de inte tagits med i arbetet. 
 
Förfrågan till KemI om att få tillgång till ett utdrag från produktregistret gjordes av 
Substitutionscentrum via mail. Denna förfrågan sekretessprövades av KemI innan de kunde 
ge sitt godkännande. Sekretessprövningen godkändes 2019-07-01, diarienummer 2.4.2.b-
H19-05372. 

Materialet var efter prövningen delvis fortfarande belagt med sekretess, exempelvis i de fall 
då endast ett fåtal företag inrapporterat användning av ett visst ämne. Med ett sådant litet 
antal rapportörer förelåg det en risk att företagsspecifika uppgifter kunde läcka ut, något som 
behövde uteslutas. 

Materialet erhölls från KemI via krypterade filer. Underlaget var i Excelformat och all vidare 
bearbetning av materialet gjordes i Microsoft Excel. 
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Datan var i förväg indelat på konsumenttillgängliga ämnen och yrkesmässig användning. 

Uppdraget för detta arbete var att granska dataunderlaget för de konsumenttillgängliga 
ämnena. 

 

2.1 Sortering av data och skapande av matriser  
Materialet delades upp i en rad olika indelningar för att få en bättre överblick av innehållet då 
dataunderlaget var mycket stort. 
 
Första steget var att hitta en indelning av materialet som gav den information som arbetet var 
inriktat mot, det vill säga ämnen upptagna på kandidatförteckningen, i höga 
förbrukningsvolymer. 
Vid de två första sorteringarna (ämnen med volymer ≥ 100 ton och ≥ 50 ton) som gjordes 
återfanns inga ämnen upptagna på kandidatförteckningen. 
I tredje sorteringen (ämnesvolymer ≥ 10 ton) hittades ämnen upptagna på begränsningslistan, 
men det fanns fortfarande inga ämnen från kandidatlistan med i denna sortering. 
Fjärde sorteringen (ämnesvolym 1 – 10 ton) gav träff på flertalet ämnen upptagna på 
kandidatförteckningen. 
 
Underlaget från tredje och fjärde sorteringen valdes ut som lämpliga att analysera mer 
djupgående. 
För att kunna få en mer detaljerad bild över de utvalda underlagen behövde dessa 
kompletteras med ytterligare information. 
Genom att bygga upp matriser i Excel för var och en av de utvalda sorteringarna så blev 
materialet möjligt att granska på ett effektivt sätt. 
 
Matriserna byggdes upp enligt följande: 
De utvalda underlagens data matades in i varsin matris (matris 1–10 ton och matris ≥ 10 ton). 
Ämnets förekomst på olika förteckningar och listor, ämnets faroklassificering samt förekomst 
av svenska registranter kontrollerades med hjälp av ECHA:s webbplats.  
Användningsområden för de identifierade ämnena söktes i SPIN databasen (denna innehåller 
information från de nordiska produktregistren) [20], samt i ett kompletterande utdrag från 
produktregistret. 
Trender för registrerad använd ämnesvolym samt antal användande företag adderades till 
matriserna. Även ämnets exponeringsindex (inriktning konsument) lades in, samtlig 
information hämtades ur utdrag från produktregistret. 
Kontroll av förekomst av rekommenderade substitut gjordes via ChemSecs Marketplace och 
lades även det till i matriserna. 
 
Därefter skapades tabeller och diagram för att kunna tolka resultaten på ett överskådligt sätt. 
 
 

3. Resultat  
Studien har kartlagt vilka SVHC ämnen som används samt vilka branscher det är som 
använder dem.   
De uppbyggda Excelmatriserna kan användas som en sorts mall eller en typ av arbetssätt för 
hur sortering av stora datamängder kan effektiviseras för eventuella liknande framtida 
uppdrag.  
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Resultatet från studien visar att användningen av de mest frekvent förekommande SVHC 
ämnena i konsumenttillgängliga produkter inte tydligt minskar. Observera att ett ämne kan 
vara upptaget på flera förteckningar/listor samtidigt, därav kan det förekomma i flera utav 
tabellerna och figurerna. 
 
Undersökningar visar att det finns substitut för ämnena med CAS:10043-35-3, 68515-49-1 
och 28553-12-0, men det är svårt att avgöra dess lämplighet för de identifierade 
användningsområdena. Det är tillverkarens (av en kemisk produkt eller vara) uppgift att 
bedöma ett eventuellt substituts lämplighet för just deras process och produkt. 

 

Nedan tabelleras de ämnen som genom studien identifierades vara de SVHC ämnen som i 
störst volymer återfinns som konsumenttillgängliga och upptagna på kandidatförteckningen 
enligt data extraherad från Kemikalieinspektionens produktregister. Information om när och 
varför ämnet upptogs på förteckningen samt troligt användningsområde per identifierade 
branscher framgår också. 

Tabell 1. Identifierade ämnen – kandidatförteckningen, datasortering 1–10 ton. 

 

CAS  
nummer 

Mängd 
(ton) 

Namn ämne Användningsområde 
konsumentnära 

Orsak till införande 
kandidatförteckningen 

Datum för införande 
kandidatförteckningen 

Bransch 
kod 

Förklaring 
branschkod 

10043-35-3 9,48 Borsyra Desinfektionsmedel, 
gödsel, kylvätska, 

lödmaterial 

Reproduktions 
toxiskt 

2010-06-18 A01, 
G47 

A01: 
Jordbruk, 
jakt samt 
service i 

anslutning 
härtill G47: 
Detaljhandel 

utom med 
motorfordon 

och 
motorcyklar 

107-15-3 5,69 Etylendiamin Motorolja, färg Allergiframkallande 
vid inandning 

2018-06-27 F41, 
G45 

F41: 
Byggande av 

hus G45: 
Handel samt 
reparation av 
motorfordon 

och 
motorcyklar 

1303-96-4 1,50 Natrium- 
tetraborat   

 

Flussmedel Reproduktions 
toxiskt 

2010-06-18 G47.523 Specialiserad 
butikshandel 
med färger, 

fernissor och 
lacker 

68412-54-4 1,12 Grenad 
nonylfenoletoxilat 

Dispergeringsmedel, 
emulgeringsmedel, 
rengöringsmedel 

Hormonstörande 2013-06-20 F41 Byggande av 
hus 

79-06-1 1,03 Akrylamid Färg Cancerframkallande, 
Mutagent 

 
2010-03-30 

G47 Detaljhandel 
utom med 

motorfordon 
och 

motorcyklar 
Identifierade ämnens registrerade använda mängd år 2017 i identifierade branscher. För ytterligare 
information om ämnena, se bilaga A. 
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Tabell 2 visar det ämne som genom studien identifierades vara det ämne som i störst volym 
återfinns som konsumenttillgängligt och upptaget på tillståndsförteckningen enligt data 
extraherad från Kemikalie-inspektionens produktregister. Information om troligt 
användningsområde samt när ämnet upptogs på förteckningen och datum för senaste tillåtna 
användning. 

Tabell 2. Identifierade ämnen – tillståndsförteckningen, datasortering 1–10 ton 

 

CAS  
nummer 

Mängd 
(ton) 

Namn ämne Användningsområde Orsak till införande 
tillståndsförteckningen 

Tidsbegränsning Bransch 
kod 

Förklaring 
branschkod 

68412-54-4 1,12 Grenad 
nonylfenoletoxilat 

Dispergeringsmedel, 
emulgeringsmedel, 
rengöringsmedel 

Hormon-störande 2021-01-04 F41 Byggande 
av hus 

Identifierat ämnes registrerade använda mängd år 2017 i identifierad bransch. För ytterligare information 
om ämnet, se bilaga A. 

 
 
Nedan tabelleras de ämnen som genom studien identifierades vara de ämnen som i störst 
volymer återfinns som konsumenttillgängliga och upptagna på begränsningslistan enligt data 
extraherad från Kemikalie-inspektionens produktregister. Information om när och varför 
ämnet belades med begränsningen samt troligt användningsområde per identifierade 
branscher framgår också. För de identifierade branscherna gäller inte de aktuella 
begränsningarna. Dessa rör i första hand leksaker och barnartiklar. 

Tabell 3. Identifierade ämnen - begränsningslistan >1  

 

CAS 
nummer 

Mängd 
(ton) 

Namn ämne Användnings-
område 

Datum för 
införande 

begränsningslist
an 

Begränsning Bransch
kod 

Förklaring 
branschkod 

71-43-2 2969,62 Bensen Bränslen 2009-06-26 
 

Leksaker, koncentration 
≤ 0,0005 vikt% 
Som substans eller 
ingående komponent i 
koncentration ≤ 0,1 
vikt% 

 
G47.3 

Spec. 
detaljhandel 

med drivmedel 

68515-
49-1 

54,24 Diisodekyl 
ftalat (DIDP) 

 

Fogmassa, lim, 
antifouling 

 

2005-12-27 Plastmaterial till 
leksaker, koncentration 
≤ 0,1 vikt% 

F41, 
F43, 
G47 

F 41: 
Byggande av 

hus. F43: 
Specialiserad 

bygg- och 
anläggnings-
verksamhet.  

G47: 
Detaljhandel 

utom med 
motorfordon 

och 
motorcyklar 
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28553-
12-0 

10,32 Diisononylftala
t 

(DINP 2) 

Fogmassa, lim 2005-12-27 Plastmaterial till 
leksaker, koncentration 
≤ 0,1 vikt% 

G47 Detaljhandel 
utom med 

motorfordon 
och 

motorcyklar 
68515-
48-0 

3,14 Diisononylftala
t 

(DINP 1) 

Fogmassa, 
tätningsmedel, 

antifouling 

2005-12-27 Plastmaterial till 
leksaker, koncentration 
≤ 0,1 vikt%  

F41 Byggande av 
hus 

68412-
54-4 

1,12 Grenad 
nonylfenoletoxi

lat 

Dispergeringsm
edel, 

emulgerings-
medel, 

rengörings-
medel 

 

2013-06-20 Textil, koncentrationer 
 ≤ 0,01 vikt % 

F41 Byggande av 
hus 

Identifierade ämnens registrerade använda mängd år 2017 i identifierade branscher samt vanliga 
användningsområden inom konsumenttillgängliga produkter. Information om varför och när ämnet 
uppfördes på begränsningslistan. För ytterligare information om ämnena, se bilaga A. 

 

 

Tabell 4. Andel särskilt farliga ämnen per identifierade branscher.  

I tabellen framgår andelen använd mängd av de särskilt farliga ämnena i förhållande till 
använd mängd övriga kemikalier inom identifierade branscher. 

 

Typ av restriktion Andel 
reglerat 
ämne 

(vikt%) 

Andel 
övriga 

kemikali
er 

(vikt%) 

 Sortering av 
material 

(registrerad 
använd mängd 
per år/ bransch) 

 Bransch Förklaring branschkod 

Ämnen upptagna på 
kandidatförteckningen 

0,12 99,89  1–10 ton   
A01, F41, 
G45, G47, 
G47.523 

A01: Jordbruk, jakt samt service i 
anslutning härtill. 

F41: Byggande av hus. 
G45: Handel samt reparation av 
motorfordon och motorcyklar. 
G47: Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar. 

G47.523: Specialiserad 
butikshandel med färger, fernissor 

och lacker 
Ämne upptaget på 
tillståndsförteckningen 

0,56 99,44  1–10 ton  F41 F41: Byggande av hus.  
 

Ämnen upptagna på 
begränsningslistan 

0,23 99,77  1 till >10 ton  F41, F43, 
G47, 

G47.3 

F41: Byggande av hus. 
F43: Specialiserad bygg- och 

anläggnings-verksamhet. 
G47: Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar. 
G47.3: Spec. detaljhandel med 

drivmedel 
Andel ämnen upptagna på någon utav de studerade förteckningarna eller listorna i   
förhållande till använd mängd övriga kemikalier i identifierade branscher. 
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Figuren nedan visar analys av förändring över tid i ämnesvolymer för ämnen upptagna på 
kandidat eller tillståndsförteckningen.  

 
Fig. 1. Siffror inom parentes bakom CAS numret indikerar året 20** när ämnet fördes upp på kandidat- eller 
tillståndsförteckningen. Tidtrender visas för de identifierade ämnena (totala volymer), ej för de identifierade 
branscherna, på grund av detta överrensstämmer inte angivna volymer i fig 1 med tabell 1. Sortering av 
datunderlaget: 1-10 ton registrerad användning. Ämnesnamn finns att läsa i tabell 1, 2 och 3. 
 
 

Figur 2 visar en analys av förändring i ämnesvolymer över tid för ämnen upptagna på 
begränsningslistan.  

 
Fig. 2. Siffror inom parentes bakom CAS numret indikerar året 20** när ämnet fördes upp på begränsnings-
listan. Tidtrender visas för de identifierade ämnena (totala volymer), ej för de identifierade branscherna, på 
grund av detta överrensstämmer inte angivna volymer i fig 2 med tabell 3. Sortering av datunderlaget 1 till >10 
ton registrerad användning. Diagram är exklusive ämne med CAS 71-43-2 (högvolym går ej att passa in i 
samma diagram), se fig 3. Ämnesnamn finns att läsa i tabell 1, 2 och 3. 
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Figuren nedan visar en analys av förändring i volym över tid för ämne med CAS 71-43-2; 
bensen, upptaget på begränsningslistan.  

 

Fig. 3. Siffror inom parentes bakom CAS numret indikerar året 20** när ämnet fördes upp på begränsningslistan. 
Tidtrend visas för det identifierade ämnet, ej för den identifierade branschen, på grund av detta överrensstämmer 
inte angivna volymer i fig 3 med tabell 3. Sortering av datunderlaget 1 till >10 ton registrerad användning. 

 

Figuren visar en analys över tid av antalet företag som använder de identifierade ämnena.  

 

Fig. 4. Siffror inom parentes bakom CAS numret indikerar året 20** när ämnet fördes upp på någon utav 
förteckningarna/listorna. För CAS 68515-48-0 är antalet företag före år 2008 belagda med sekretess. För CAS 
79-06-1 är antalet företag före år 2010 belagda med sekretess, därför saknas dessa punkter i ovan figur. 
Ämnesnamn finns att läsa i tabell 1, 2 och 3. 
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Figur 5 visar exponeringsindex för de identifierade ämnena upptagna på kandidat-
förteckningen. Ett högt exponeringsindex (≥5) indikerar att det är troligt att man återfinner 
ämnet i ”recipienten”, i detta fall konsument. Att CAS 107-15-3 har exponeringsindex 0 kan 
bero på att detta ämne inte når konsument i sin grundform utan omvandlas under 
tillverkningsprocessen.  

 

Fig. 5. Exponeringsindex över de ämnen som identifierats som konsumenttillgängliga SVHC och är upptagna på 
kandidatförteckningen inom sorteringen 1–10 tons användning per år i Sverige. Recipient i underlaget är 
konsument. 

 

I figur 6 visas exponeringsindex för de studerade ämnena som är upptagna begränsningslistan. 
Ett högt exponeringsindex indikerar att det är troligt att man återfinner ämnet i den 
undersökta recipienten – konsument. 

 

Fig. 6. Exponeringsindex över de ämnen som identifierats som ämnen uppförda på begränsningslistan inom 
sorteringen 1 till >10 tons användning per år i Sverige.  
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I en sent genomförd kontroll av rådatan upptäcktes att ett ämne; CAS: 872-50-4, 1-methyl-2-
pyrrolidone hade missats. Detta ämne är upptaget på kandidatförteckningen och 
begränsningslistan och används inom bransch G47. Då det inte fanns tillräckligt med tid kvar 
för att hinna göra en analys av detta ämne så är det inte inkluderat i slutresultatet. 

 

4. Diskussion  
Att särskilt farliga ämnen behöver fasas ut för att skydda vår hälsa och miljön är självklart för 
många av oss, trots detta går utfasningen långsamt, för långsamt. Nedan diskuteras utfallet av 
studien samt identifierade problem och olika tänkbara angreppssätt för att öka utfasnings-
hastigheten.  

 

4.1 Möjlig felkälla - definition av konsumenttillgängligt  
Under arbetets gång stod det klart att det fanns en möjlig felkälla. Det gällde definitionen av 
konsumenttillgängligt som inte är glasklar. På grund av denna oklarhet kan materialet som 
studerats ha varit belagt med fel från första början. 

Vid anmälan till produktregistret är det rapportören själv som anger om ämnet är 
konsumenttillgängligt eller ej. 

Enligt Kemikalieinspektionen så är en konsumenttillgänglig produkt: ”Konsumenttillgängliga 
produkter ska vara produkter som används av konsumenter för privat bruk, ej yrkesmässigt. 
Det är alltså produkter som finns tillgängliga som färdigprodukter i butik och alltså inte 
råvaran (tex lösningsmedlet i en färg) som i och för sig också ska anmälas men då inte som 
konsumenttillgänglig. Man skall inte tänka att ämnet finns tillgängligt för konsumenter under 
dess livscykel då det blir för många steg.  

Finns samma produkt både som yrkes och- konsumenttillgänglig så blir det tyvärr så att hela 
produktens mängd räknas som konsumenttillgänglig då man anger detta på produktnivå [18].  

Denna oklara definition bidrar troligen till osäkerhet kring om ämnet skall räknas som 
konsumenttillgängligt eller ej hos rapportörerna och kan leda till felaktiga inrapporteringar i 
produktregistret. 

 

4.2 Utfallet av studien 
Den utförda studien har besvarat de av Substitutionscentrum uppställda frågeställningarna:  
 
 Vilka SVHC ämnen säljs i störst kvantiteter, inom vilka branscher och hur 

används de identifierade ämnena i respektive bransch där de förekommer? 
 
Studien har gett svar på vilka SVHC ämnen som förekommer i störst kvantitet i 
konsumenttillgängliga produkter och hur de används. Ämnena är identifierade till 9 
stycken och finns uppställda i tabell 1, 2 och 3 samt ytterligare information i bilaga A. 
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Samtliga ämnen är upptagna på SIN-list och på någon eller flera av de studerade 
förteckningarna och listorna. 
 
De branscher som använder ämnena har kartlagts. Samtliga identifierade branscher 
finns i tabell 1, 2 och 3. 
Bransch F41 (byggande av hus) sticker ut ur underlaget, då det är en bransch som 
använder sig av ämnen upptagna på samtliga av de studerade listorna och 
förteckningarna.  
Här kan finns en möjlighet för att starta ett arbete kring ökad substitution i branschen i 
samarbete med aktuella branschorganisationer. För att kunna göra det krävs kunskap 
om varför denna typen av ämnen används. Används de för att det krävs för att klara 
kravställningar inom branschen eller är man inte medveten om ämnenas farlighet? 
Kunskap kring hur ämnena används inom branschen samt de krav som finns inom 
byggbranschen skulle en branschorganisation kunna bidra med.  
 
 

 Analysera tidstrender; går de använda kvantiteterna upp eller ner över tid? 
 
De utförda tidstrendsanalyserna (fig. 1, 2, 3 och 4), visar att för majoriteten av 
ämnena sker det ingen minskning varken i ämnesvolym eller antalet företag som 
använder sig av dem. Man kan inte heller tydligt utläsa ur figurerna en minskad 
användning av ämnet efter att det förts upp på någon förteckning eller lista.  

Då data före 2004 inte var tillgänglig i det studerade utdraget från produktregistret så 
finns det ingen kännedom om hur volymerna sett ut innan dess. Ämnena kan tidigare 
ha använts i mycket höga volymer och de registrerade volymer som syns i underlaget 
kanske i själva verket är en låg och stabil basnivå av användande. 
 
 

 Med vilka av de identifierade ämnena finns det störst risker, utifrån 
exponeringsindex. 
 
En riskbedömning kring om konsumenter kan komma att exponeras för de studerade 
ämnena gjordes med hjälp av exponeringsindex. Dessa index visade sig vara mycket 
höga (fig. 5 och 6). Detta innebär en klar risk för konsumenter att exponeras vid 
hantering av produkter som innehåller dessa ämnen. 
På en 7 gradig skala ligger medelvärdet på ämnenas exponeringsvärde på drygt 6 (då 
är ämnet med 0 i exponeringsindex ej medräknat). Denna bedömning gäller under 
förutsättning att rådatan inte är belagd med tidigare nämnd felkälla. Det vill säga finns 
ämnet både som yrkesmässigt och konsumenttillgängligt så kommer hela volymen att 
sam registreras som konsumenttillgänglig, något som orsakar problem vid beräkning 
av exponeringsindex. Detta kan ge upphov till felaktigt höga index.  

Ämnet med CAS 107-15-3 har ett beräknat exponeringsindex på 0 (noll), detta beror 
på att ämnet huvudsakligen används som syntesråvara till en process, under denna 
omvandlas ämnet och får därför ett lågt index gentemot konsument. 
 
 



17 
 

 Finns det svenska registranter i ECHA för de identifierade ämnena? 
 
För två utav de studerade ämnena (CAS: 107-15-3 och 68412-54-4) finns det en 
svensk registrant i ECHA. För övriga ämnen finns det i dagsläget inga aktiva svenska 
registranter, men inom EU finns flertalet registranter och produktionen av de 
identifierade ämnena är hög. De volymer som används i Sverige importeras troligen 
från EU.  
 
 

 Finns det substitut att rekommendera? 
Eftersom de exakta användningsområdena för de identifierade ämnena inte är kända 
så är det inte möjligt att dra en slutsats om de eventuellt tillgängliga substituten kan 
vara användbara.  
Jag besitter inte heller den kompetens som behövs för att bedöma substitutens 
lämplighet då jag inte känner till vare sig tillverkningsprocessen eller dess slutprodukt. 
Det är inte känt om det föreligger någon speciell kravställning på slutprodukten som 
måste uppnås. Substitutens eventuella kompatibilitet med övriga råvaror i produkten 
är också information som inte är tillgänglig. 
Ett förslag till att utreda frågan vidare är att informera berörda branscher och låta dem 
med sin kunskap göra vidare utredningar.  
 
 

4.2.1 Andel särskilt farliga ämnen 

Som en del i framtagandet av svaren till frågeställningen så kartlades bland annat andelen 
särskilt farliga ämnen i förhållande till den total registrerade användningen av kemikalier.  
I tabell 4 syns det glädjande nog i de granskade branscherna att andelen ämnen på kandidat-
förteckningen, begränsningslistan och tillståndsförteckningen utgör en liten andel av den 
totala användningen av kemiska ämnen (tabell 4). Trots denna låga användning så utgör 
ämnena fortfarande ett hot mot människors hälsa och miljön på grund av dess särskilt farliga 
egenskaper och bör fasas ut skyndsamt. 
 
 

4.2.2 Antal företag med registrerad användning av de studerade ämnena 
Utanför frågeställningen analyserades även antalet företag över tid med en registrerad 
användning av de identifierade ämnena. 
För de flesta av ämnena är antalet företag som har en registrerad användning av dem stabil, 
men för 2 utav de studerade ämnena (CAS: 79-06-1 och 28553-12-0) syns en ökande trend i 
antalet företag som hanterar dem. Antalet företag som hanterar ämnet med CAS:1303-96-4 
visar en minskning.  
 
 

4.2.3 Ämne på tillståndsförteckningen 
Ett utav de granskade ämnena, CAS: 68412-54-4, grenad nonylfenoletoxilat är upptagen på 
tillståndsförteckningen, (tabell 2) och har ett ”sun-set” date (2021-01-04), dvs ett sista datum 
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då det är godkänt för användning. Inte heller för detta ämne som har ett tydligt slutdatum ser 
man en minskning i använd volym, (fig. 4 och 5). Att man inte ser en minskning i användning 
kan bero på att det är ett tag kvar till slutdatum. Förhoppningsvis pågår ett arbete med 
substitution, trots att effekterna av det ännu inte går att se. 
 
Enligt en studie genomförd av den danska miljöstyrelsen, där man valt att undersöka ämnen 
upptagna på tillståndsförteckningen observerades en minskning av användande eller 
åtminstone en avstannad konsumtion över tid. 
Studien undersökte också om det gick att utläsa i vilket skede man såg störst effekt (minskad 
användning av ämnet) av en utförd legal reglering. Exempel på en sådan reglering kan vara 
tidpunkten då ämnet klassificerades som ett SVHC ämne eller då det fördes upp på någon 
lista eller förteckning. Tyvärr visade inte studien ett tydligt resultat på detta [21].  
 
Att den danska studien inte kan påvisa när effekterna av en reglering märks verkar rimligt då 
underlaget till detta examensarbete ger liknande indikationer. Det går inte att utläsa en tydlig 
minskning i användning då ämnet upptas på vare sig kandidatförteckningen eller 
begränsningslistan. Då det studerade underlaget för ämnen upptagna på tillstånds-
förteckningen är mycket litet, endast ett ämne, kan ingen slutsats dras. 
 
Detta examensarbete och den danska rapporten visar olika indikationer när det gäller minskad 
användning av SVHC ämnen. Studierna har inte granskat samma typ av data (det danska 
materialet har endast studerat ämnen på tillståndsförteckningen) och informationsunderlaget 
har inte varit det samma. 
Materialet till den danska studien är taget från den så kallade SPIN databasen och där finns 
endast uppgifter som inte är sekretessbelagda. Det material som studerats i aktuellt 
examensarbete innehåller ytterligare information, då även data belagd med viss sekretess har 
gjorts tillgänglig via den hos KemI utförda sekretessprövningen. 
 
 

4.3 Arbete framåt 
Hur skall man arbeta vidare för att få fler företag att förstå farorna med de ämnen de 
använder och få dem att i allt snabbare takt fasa ut dem? 
 
Ansvaret ligger inte bara hos lagstiftarna utan även hos företagen och konsumenterna. 
Företag kan vara proaktiva och gå före, innan lagstiftning trätt i kraft, genom att till exempel 
sätta upp egna policys och ha höga ambitioner. 
Enligt reglerna i miljöbalken så har verksamhetsutövaren ett långtgående ansvar bland annat 
när det kommer till att substituera farliga ämnen. Tillämpning av substitutionsprincipen måste 
utökas och tuffare krav kan behöva ställas för att detta skall ske. Är det verkligen så att 
tillverkare kontinuerligt undersöker möjligheterna för substitution i sina processer? Har de 
den kunskapen som krävs, ingår det som en fast punkt i deras miljöarbete?  
 
Konsumenterna kan med hjälp av sin köpkraft påverka vad företagen tillverkar och sätter på 
marknaden. Dessa frågor är förstås mycket komplexa för gemene konsument och kräver 
många gånger en djupare kunskap än vad de besitter.  
Många studier visar också att majoriteten av konsumenterna är ovetande om sina rättigheter 
att få veta om en vara innehåller ett SVHC ämne. 
Detta har uppmärksammats inom EU som startat upp projektet LIFE AskREACH. 
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Projektet går ut på att göra information om kemikalieinnehåll i varor lättillgänglig för 
konsumenter. Arbetet innebär att utveckla och ta fram en mobilapplikation som skall ge 
konsumenter möjlighet att direkt kunna scanna av streckkoden på varan och få svar på om 
den innehåller SVHC ämnen. 
Applikationen kommer initialt att släppas till projektdeltagande länder under hösten 2019 
(vid sökning finns appen inte att ladda ner än, 2019-10-16). Projektet pågår fram till 2022 och 
då kommer applikationen bli tillgänglig inom hela EU [7]. 
 
Ytterligare ett alternativ för att öka konsumenters kännedom skulle kunna vara att införa ett 
märkningskrav på alla varor som innehåller SVHC ämnen. Detta för att ge konsumenterna 
informationen i ett så tidigt skede som möjligt. En tydlig och lättförståelig märkning skulle 
också göra att konsumenten slipper fråga leverantören efter informationen [22]. 
 
Eftersom det är komplext och tar lång tid att utveckla och tillämpa ny lagstiftning vore det 
lämpligt att införa någon form av ekonomiskt styrmedel. Detta har man sett goda effekter av i 
andra länder, till exempel i Norge. Både beskattning och avgifter har visat sig lika effektiva 
som förbud [23] och de är dessutom lättare att införa. 
 
Istället för en lagstiftning som utvärderar och reglerar varje kemikalie för sig, skulle ett 
effektivare sätt att angripa detta vara att fokusera på grupper av kemikalier [24]. Detta 
arbetssätt, gruppering, har testats och utvärderas av ECHA. 
Vid en gruppering tas bland annat hänsyn till ämnets struktur, ekotoxikologiska egenskaper, 
ämnets funktion och dess användningsområde. 
Om ämnet är lämpligt att ingå i en gruppering bedöms från fall till fall [24]. 
 
Att importerade varor innehållande SVHC ämnen inte regleras av REACH lagstiftningen är 
ytterligare ett problem. Det är inte alltid känt vilka kemiska ämnen som kommer med i de 
varor som importeras från länder utanför EU [25]. För att veta krävs det en utomordentlig 
kontroll genom hela försörjningskedjan, något som ofta saknas. Kravet på importörer att veta 
vad som tas in i landet finns, men i verkligheten är kännedomen relativt låg. Användandet av 
särskilt farliga ämnen i länder utanför EU regleras av en annan lagstiftning än REACH och 
därför kan en ansenlig mängd ämnen klassade som SVHC importeras. 
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5. Slutsats  
Utfasningen av de särskilt farliga ämnen som studerats i detta arbete går inte i den takten som 
önskas och behövs. 

 
 Användandet av majoriteten av ämnena minskar inte över den studerade perioden 

(2004–2017). 
 

 Ingen förändring i ämnesvolymer syns efter införande på någon förteckning eller lista. 
 

 Majoriteten av det antal företag som använder sig av de studerade ämnena minskar 
inte över tid. 
 

 Andelen av SVHC ämnen i förhållande till användning av andra kemikalier inom 
branscherna låg, vilket är positivt. Trots detta kvarstår problematiken på grund av 
ämnenas särskilt farliga egenskaper. 
 

 De 7 branscher som använder störst mängd av denna typ av ämnen har identifierats. 
Det visade att bransch F41, Byggande av hus, stack ut genom att de använder sig av 
ämnen upptagna på både kandidat och tillståndsförteckningen samt begränsningslistan. 
 

 Nästintill samtliga av de studerade ämnena har mycket höga exponeringsindex mot 
konsument, det vill säga, det föreligger stor risk för exponering. Detta är mycket 
oroande då konsumenter sällan vet hur de skall minimera riskerna vid användande. 
Denna slutsats gäller förutsatt att hela den registrerade ämnesmängden (mängden 
används vid beräkning av exponeringsindex) verkligen är konsumenttillgänglig och 
inte är belagd med den eventuella felkälla som underlaget kan innehålla.  
 

 Denna studie kan inte visa om de substitut som finns kan användas i de specifika 
användningsområdena. Det är tillverkaren av varan eller den kemiska produkten som 
skall utvärdera de tekniska och ekonomiska möjligheterna att genomföra en 
substitution. 
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Bilagor 
 

Bilaga A; identifierade ämnens farlighet och användningsområden 
 
Borsyra, CAS: 10043-35-3 
Ämnet är med på kandidatförteckningen på grund av dess reproduktionstoxiska egenskaper. 
Borsyra används i en mängd olika produkter till exempel som desinfektionsmedel, 
filmframkallare, lödmaterial, kylvätska och som gödselmedel. 
Resultat från djurförsök visar att borsyra påverkar fertiliteten negativt redan vid relativt låga 
koncentrationer. Det är framför allt det manliga reproduktionssystemet som påverkas, men 
man har sett effekter även i det kvinnliga reproduktionssystemet, dock inte lika tydliga [26, 
27]. 
 
Etylendiamin (EDA), CAS: 107-15-3 
EDA är upptaget på kandidatförteckningen på grund av dess kraftigt andnings-
sensibiliserande egenskaper. 
I konsumentprodukter hittar man det i framförallt motoroljor. 
Stora och över tid långa epidemiologiska studier av EDA visar att ämnet utan tvekan är en 
respiratorisk sensibiliserare. EDA har en harmoniserad klassificering för andnings-
sensibilisering [28].  
  
Grenad nonylfenoletoxilat, CAS: 68412-54-4 
Ämnet är upptaget på kandidatförteckningen på grund av att det är hormonstörande och kan 
orsaka allvarliga miljöeffekter. 
Ämnet kan finnas ibland annat dispergeringsmedel, emulgeringsmedel samt i diverse 
rengöringsmedel. 
Nonylfenoletoxilater, både raka och grenade är identifierade som SVHC ämnen. Det är fram 
för allt ämnets nedbrytningsprodukt, Nonylfenol, som orsakar problem i miljön. 
Nedbrytningsprodukten binder till sediment i akvatiska miljöer där fiskar och övriga 
vattenlevande organismer exponeras. Detta leder till en anrikningsprocess i näringskedjan 
vilket på sikt även kommer att påverka människan [29].  
 
Natrium- tetraborat, CAS: 1303-96-4  
Reproduktionstoxiska egenskaper göra att ämnet är med på kandidatförteckningen. 
Användningsområdet med högst registrerad volym i konsumentnära produkter är som 
flussmedel (ämnen som används för att sänka ett ämnes smältpunkt och göra det mer 
lättflytande, till exempel vid lödning). 
Ett antal föreningar innehållande brom (borsyra, boroxid, natriumborat och natriumperborat) 
klassificeras samtliga som reproduktionstoxiska [30].  
 
Akrylamid, CAS: 79-06-1 
Akrylamid är med på kandidatförteckningen på grund av dess carcinogena och mutagena 
egenskaper. 
Användningsområdet med störst volymer är som ingrediens i inomhusfärg. 
Tydlig mutagenicitet (direktverkande) har setts i tester utförda med däggdjursceller. Det finns 
också en stor mängd bevis för att ämnet är genotoxiskt. När det gäller könsceller har 
akrylamid i försök visat sig framkalla ärftliga mutationer. Ämnet har även visat sig vara 
cancerframkallande och då fram för allt i hormonproducerande organ [31]. 
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Bensen, CAS 71-43-2 
Bensen finns med på begränsningslistan och har i flertalet studier visat sig vara både 
carcinogent och mutagent. Produkter som kan innehålla bensen är till exempel drivmedel och 
diverse oljor. 
Det har genomförts många studier (in vivo/in vitro) på bensen med avseende på att undersöka 
ämnets mutagenicitet. Dessa studier har lagt farm starka bevis för att bensen har en mutagen 
effekt. Ämnet har även negativa effekter på det blodbildande systemet i både djur och 
människa. Bensen är en känd carcinogen och framkallar tumörer hos djur och leukemi hos 
människa [32].  
 
Diisodekyl ftalat (DIDP), CAS: 68515-49-1 
Ämnet finns med på begränsningslistan och kan bland annat finnas i konsumentprodukter av 
typen lim, fogmassa och kitt. 
DIDP är en välanvänd ftalat, den allra vanligaste inom tillverkning av plastprodukter. Ämnet 
används även vid tillverkning av färg, lack och lim. DIDP är en ftalat med hög molekylvikt, 
dessa tros vara mindre skadliga än de med låg molekylvikt. DIDP misstänks vara 
reproduktionstoxisk och verkar kunna ge upphov till effekter i levern. 
Ämnet är reglerat och får inte användas i leksaker eller barnartiklar i koncentrationer över 0,1 
vikt %. 
I miljön har man hittat koncentrationer av DIDP i vatten från avloppsreningsverk, slam och 
sediment. Koncentrationerna i miljön kommer från produktion, användning och 
avfallshantering av artiklar som innehåller ftalater [33].  
 
Diisononylftalat (DINP 2), CAS: 28553-12-0 
Ämnet finns med på begränsningslistan och kan förekomma i till exempel lim och fogmassa. 
DINP används som ersättare till den mer strikt reglerade lågmolekylära ftalaten DEHP. 
Användning av mjukgörare ser olika ut i olika delar av världen. Inom EU dominerar 
användandet av de högmolekylära ftalaterna (DINP, DIDP och DPHP) medan andelen DEHP 
är låg. 
DINP ingår i en klass av kemikalier som kallas "peroxisomproliferator", dessa kemikalier 
orsakar levertumörer i gnagare [34].  
 
DINP har misstänkts vara reproduktionstoxiskt, men under 2018 kom det en ny rapport om 
att ämnet inte uppfyller kraven för att klassificeras som reproduktionstoxiskt [35].  
Ämnet är reglerat i leksaker och barnartiklar och tillåts ingå med maximalt 0,1 vikt% i denna 
typen av produkter. Förbudet omfattar alla artiklar som släpps på EU-marknaden och även de 
importerade artiklarna.  
På samma sätt som DIDP återfinns i miljön finner man även DINP på liknande platser [33].  
 
Diisononylftalat (DINP 1), CAS: 68515-48-0 
Ämnet är upptaget på begränsningslistan och är inte tillåtet i leksaker eller barnartiklar över 
0,1 vikt% innehåll. 
I konsumenttillgängliga produkter finner man störst volymer av ämnet i antifouling, fogmassa, 
tätningsmedel och kitt. 
DINP 1 uppvisar samma egenskaper som DINP 2, se ovan. DINP 1 tillverkas genom en så 
kallad ”polygas” process, medan DINP 2 tillverkas från n-buten [36].  
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Bilaga B; ordlista  
 
Antifouling: kemiska produkter som förhindrar påväxt av vattenlevande organismer på båtar 
och fartyg. 
 
Branschkod: en kod som beskriver vilken typ av verksamhet företaget bedriver. 
 
Bioackumulerande: ämne som lagras i vävnader. 
 
CAS/CAS-nummer: ämnets registreringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract 
Services (CAS). 
 
Dispergeringsmedel: medel, oftast bestående av ytaktiva ämnen, som hjälper till att 
dispergera, hålla små partiklar av ett vatten-olösligt ämne eller material homogent 
finfördelade i en flytande fas. 
 
Emulgeringsmedel: är ett kemiskt ämne, som används för att ge en jämn blandning åt 
en emulsion som består två eller flera beståndsdelar.  
 
Faropiktogram: farosymbol eller varningssymbol som representerar en fara eller hälsorisk 
med en kemikalie eller kemisk produkt. 
 
GHS-system: genom CLP-förordningen infördes FN:s globalt harmoniserade system för 
klassificering och märkning av kemikalier, GHS (Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling) i EU. GHS sätter standarden för klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska produkter och blandningar.  
 
Högmolekylär ftalat: högmolekylära ftalater har 7 till 13 kolatomer i sina estergruppers 
huvudkedjor. Exempel är DINP, DIDP, med flera. 
 
Marketplace: är ett webbverktyg för förmedling av säkrare alternativ till många farliga ämnen. 
 
Mutagent: ämne som skadar arvsmassan. 
 
n-buten: även benämnd 1-buten. Buten är en färglös gas, men den kan göras flytande genom 
att kylas ner eller komprimeras. I gasform har den en karaktäristisk lukt och är mycket 
brandfarlig. 
 
Peroxisomproliferator: ämne som kan orsaka levertumörer i framförallt gnagare.  
 
Polygasprocess: process (oligomerisation) som sker i ett raffinaderi, produkten används för 
framställning av DINP  
 
Reproduktionstoxiskt: ämne som skadar fortplantningsförmågan. 

 
SPIN databas: innehåller information från de nordiska produktregistren om vilka kemiska 
ämnen som finns på marknaden samt data om ämnesmängder och i vilka typer av produkter 
och branscher som ämnet används i. 
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