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Förord 
Detta projekt har genomförts som en del av det strategiska projektet Hållbara 
Cirkulära Material, finansierat av RE:Source. Författarna vill tacka de aktörer som 
engagerat sig i workshops kring projektet och kommit med värdefulla inspel, såsom 
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Tarkett, Teknikföretagen, Sveriges 
Byggindustrier, Inasco, Trossa och RISE. 

Ett särskilt tack till Elin Belleza på Kemikalieinspektionen för värdefull återkoppling 
kring rapporten. 

Vi hoppas att vårt arbete ska vara till nytta för alla som vill lära sig mer om 
problematiken med farliga ämnen i material. 

Författarna genom  

Hanna Ljungkvist Nordin, Projektledare 
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Lista över förkortningar 

AFS: Arbetsmiljöverkets 
Författningssamling 

BBP: Benzylbutylftalat 

BDE: Bromodifenyleter 

CAS: Chemical Abstract Service 

CDX: Compliance Data Exchange 

CE: Conformité Européenne (’i 
överensstämmelse med EG-
direktiven’) 

ChemSec: International Chemical 
Secretariat 

CiP: Chemicals in Products 
Programme 

CLP: Classification, Labelling and 
Packaging of substances and mixtures 

CMR: Cancerframkallande, 
mutagena (genotoxiska) och 
reproduktionstoxiska ämnen 

DBP: Di-n-butylftalat 

DDT: Diklordifenyltrikloretan 

DEHP: Di(2-etylhexyl)ftalat 

DIBP: Diisobutylftalat 

DoC: Declaration of Conformity 

ECHA: European Chemicals Agency 

ED-XRF: Energy dispersive XRF 

EEB: European Environmental Bureau 

EERA: Electrical Equipment 
Representatives Association 

EG: Europeiska Gemenskapen 

ELV: End of Live Vehicles 

EoW: End of Waste 

ETRma: European Tyre and Rubber 
Manufacturers Association 

EU: Europeiska Unionen 

EURIC: European Recycling 
Industries’ Confederation 

FN: Förenta Nationerna 

GADSL: Global Automotive 
Declarable Substance List 

GHS: Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of 
Chemicals 

HBCDD: Hexabromcyclododekan 

HDPE: High-Density Polyethylene 

HP: Hazardous Property 

ICCM: International Conference on 
Chemicals Management 

IDIS: International Dismantling 
Information System 

IMDS: International Material Data 
System 

IT: Informationsteknik 

KEMI: Kemikalieinspektionen 

LPCL: Low POP Concentration 
Limits 

MOH: Mineral Oil Hydrocarbons 

MPCL: Maximum POP Concentration 
Limits  

NGO: Icke-Statlig Organisation 

PAH: Polycykliska Aromatiska 
Kolväten 

PBB: Polybromerade Bifenyler 
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PBDD: Polybrominerade Dibenzo-p-
Dioxiner 

PBDE: Polybromerade Difenyletrar 

PBDF: Polybrominerade 
Dibenzofuraner 

PBDPE: Pentabromodifenyleter 

PBT: Persistent, Bioackumulerande, 
Toxisk 

PCB: Polyklorerade Bifenyler 

PET: Polyetentereftalat 

PFAS: Perfluorerade Alkylsyror 

PFOA: Perfluoroktansyra 

PFOS: Perfluoroktansulfonsyra 

POP: Persistent Organic Pollutant 
(Långlivad organisk förorening) 

PVC: Polyvinylklorid 

RAC: Committee for Risk Assessment 

Reach: Registration, Evaluation, 
Authorisation and restriction of 
Chemicals 

RoHS: Restriction of Hazardous 
Substances Directive 

RSL: Restricted Substance List 

SAICM: Strategic Approach to 
International Chemicals Management 

SFS: Svensk författningssamling 

SIN: Substitute It Now 

STOT: Specifik Toxicitet För 
Målorgan 

SVHC: Substance of very high 
concern 

TBBPA: Tetrabromobisphenol A 

TEQ: Toxic Equivalency Factor 

UNEP: United Nations Environment 
Programme 

WD-XRF: Wave Dispersive XRF 

WEEE: Waste Electrical and 
Electronic Equipment 

WHO: World Health Organization 

vPvB: very Persistent very 
Bioaccumulative 

XRF: Röntgenfluorescens 

XRT: Röntgentransmission 

ZDHC: Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals 
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Sammanfattning 

En stor och viktig del i den pågående miljödebatten rör resursanvändning som till 
stor del översätts till koldioxidutsläpp. Ett effektivt och hållbart resursutnyttjande är 
en nyckelaspekt där stora förändringar behöver ske för att reducera omfattningen av 
den globala uppvärmningen och för att undvika resursbrist. För att nå dit måste 
resurser i form av material sluta behandlas som förbrukningsvaror och istället 
användas i cirkulära kretslopp där avfallet ses som en resurs som tas till vara.  
För att återvunnet material ska anses vara ett fullgott alternativ till nytt behöver det 
vara likvärdigt i fråga om kvalitet vilket innefattar att materialets innehåll är känt och 
att det uppfyller kraven i lagstiftningen.  

Innehåll av farliga ämnen kan utgöra ett hinder för att material ska kunna 
återanvändas på ett säkert sätt och bidra till ett försämrat resursutnyttjande då stora 
mängder material sorteras ut och förbränns istället för materialåtervinns. Genom att 
återvinna material med innehåll av farliga ämnen förbättras resursutnyttjandet på 
bekostnad av en ökad spridning och exponering för dessa ämnen hos befolkningen 
med potentiellt stora hälso- och miljömässiga konsekvenser som följd. 

Flera initiativ pågår både internationellt men främst inom EU för att komma till rätta 
med problematiken kring farliga ämnen i återvunna material. Många av dessa projekt 
har stor potential att påverka i en positiv riktning, t.ex. den databas som ECHA 
arbetar med för att återvinnare ska kunna få information om särskilt farliga ämnen i 
varor och de genomlysningar av problemområden som initierats av Kommissionen. 
Även om flera viktiga områden har belysts så saknas till viss del en diskussion om 
hur man kan undvika att ämnen med farliga egenskaper ingår i varor och material. 
Det är uppenbart att det absolut mest effektiva sättet att undvika problem med farliga 
ämnen i återvunna material är att se till att de inte ingår i produkterna från början.  

Förändring mot ett cirkulärt resursutnyttjande sker förhållandevis långsamt vilket 
även gäller arbetet med att begränsa farliga och särskilt farliga ämnen i 
lagstiftningen. Om arbetet fortsätter i den takt det har skett hittills så kommer 
problemet med farliga ämnen att kvarstå under en lång tid framöver. Förutom 
ytterligare begränsningar så behöver kontrollerna förbättras av de 
registreringsunderlag som tas fram inom Reach och som ligger till grund för 
faroklassificering och riskbedömning av kemiska ämnen inom EU. Skärpta 
informationskrav även för lågvolymämnen behövs och har möjlighet att minska 
förekomsten av osund substitution när ett farligt ämne byts ut mot ett annat. 

Så länge som farliga ämnen ingår i varor och material är en viktig del för att uppnå 
giftfria och resurseffektiva kretslopp att information om dess förekomst förmedlas 
genom hela värdekedjan. Information om farliga ämnen upphör i dagsläget i 
avfallsledet då avfall inte ingår i Reach. För att driva utvecklingen framåt saknas i 
dagsläget incitament i lagstiftningen. Lagstiftning behövs både för att driva på 
kraven på kommunikation samt för att komma till rätta med avsaknaden av 
standarder för att minska arbetsbelastningen för de som behöver rapportera/aggregera 
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uppgifterna. Ytterligare ett hinder för ett ökat cirkulärt resursutnyttjande är 
avsaknaden av en marknad för många material. En viktig anledning till att 
efterfrågan och marknad saknas för återvunna material är osäkerheten kring 
materialens innehåll och kvalitet. Osäkerheten och de resurser som måste läggas på 
kontrollåtgärder och utrustning gör att det i många fall också blir dyrare att använda 
återvunnet än nytt material. För att få igång efterfrågan och skapa incitament för 
företag att använda sig utav återvunnet material kan en konstgjord marknad t.ex. i 
form av krav på återvunnet material i offentliga upphandlingar vara ett sätt för att 
driva utvecklingen framåt.    
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Summary 
An important part of the ongoing environmental debate concerns the use of 
resources, which is largely translated into carbon dioxide emissions. Effective and 
sustainable resource utilization is a key aspect where major changes need to be made 
to reduce the scope of global warming and to avoid resource scarcity. To get there, 
resources in the form of materials must stop being treated as consumables and 
instead be used in circular cycles where the waste is seen as a resource. For recycled 
material to be considered as an alternative to new materials, it must be equivalent in 
quality which includes that the content of the material is known and that it meets the 
requirements of the legislation. 

Content of hazardous substances can be an obstacle to the safe use of materials and 
contribute to a limited resource utilization as large quantities of materials are sorted 
out and incinerated instead of material recycled. By recycling materials containing 
hazardous substances, resource utilization is improved at the expense of increased 
dissemination and exposure to these substances in the population, with potentially 
major health and environmental consequences. 

Several initiatives are underway to address the problem of hazardous substances in 
recycled materials, internationally but mainly within the EU. Many of these projects 
have great potential to influence in a positive direction, e.g. the database that ECHA 
is working on to enable recyclers to obtain information on substances of very high 
concern in goods and the reviews of problem areas initiated by the Commission. 
Although several important areas have been highlighted, a discussion is lacking on 
how to avoid substances with hazardous properties being included in goods and 
materials. It is obvious that the absolute most effective way to avoid problems with 
hazardous substances in recycled materials is to make sure that they are not 
incorporated in the products from the beginning. 

The transition towards a more circular use of resources is relatively slow, something 
that also applies to the work of limiting hazardous and SVHC substances in the 
legislation. If the work continues in the same pace that it has thus far, the problem 
with hazardous substances in the material cycle will remain for a long time to come. 
In addition to further restrictions, compliance needs to be improved in the 
registration documents that are produced within REACH that form the basis for 
hazard classification and risk assessment of chemical substances within the EU. 
Stricter information requirements for low-volume substances are also needed and can 
reduce the prevalence of regrettable substitution when one hazardous substance is 
replaced by another. 

As long as hazardous substances are included in articles and materials, an important 
part of achieving toxic-free and resource-efficient cycles is that information about its 
occurrence is disseminated throughout the value chain. Information on hazardous 
substances is currently discontinued at the waste stage since waste is not included in 
REACH. In order to drive development forward, there is currently a lack of 
incentives in the legislation. Legislation is needed both to drive communication 
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requirements as well as to remedy the lack of standards that could reduce the 
workload for those who need to report / aggregate the data. Another obstacle to 
increased circular resource utilization is the lack of a market for many materials. An 
important reason for the lack of demand and market for recycled materials is the 
uncertainty about the content and quality of the materials. This uncertainty in 
addition to the resources that must be invested in control measures and equipment, in 
many cases makes it more expensive to use recycled than new material. In order to 
create both a demand and incentives for companies to use recycled materials, an 
artificial market can be used. To add requirements for recycled materials in public 
procurements could be one way of doing this and a way to drive the development 
forward. 
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1. Inledning och bakgrund

Arbetet med att kartlägga kunskapsläget kring farliga ämnen i avfall har utförts som 
ett arbetspaket inom det större strategiska RE:Sourceprojektet Hållbara Cirkulära 
Material. Syftet är att beskriva nuläget och ge en tydligare bild av problematiken 
med farliga ämnen i avfall. Kunskapssammanställningen ska även beskriva vilka 
aktiviteter som pågår för att komma till rätta med problemen, hur farliga ämnen i 
varor kan spåras samt om och hur dekontaminering av avfall kan ske. Målet är att 
höja kunskapsnivån om farliga ämnen i avfall bland RE:Source medlemmar och 
intressenter. 

2. Avgränsningar och genomförande
2.1 Litteraturavgränsning 

Projektet har i huvudsak fokuserat på information som berör Sverige, Norden och 
EU. Då förhållandevis stora mängder information finns publicerat inom detta område 
och tiden för projektets genomförande begränsad så bedömdes rapporter och 
sammanställningar från myndigheter och ideella organisationer räcka för att täcka in 
samtliga aspekter och skapa en kunskapssammanställning. Ingen regelrätt 
litteraturgenomgång av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter har därför 
utförts. Rapporter och artiklar har sammanfattats och referenserna lagts till som 
fotnot med länk i de fall det är möjligt för att läsaren snabbt ska kunna hitta den 
ursprungliga publikationen. 

2.2 Intressentdialog 

För att ta in kunskap och erfarenhet från intressenter hölls en workshop i Stockholm 
den 12 februari 2019. Deltagarna kom från myndigheter, ideella organisationer, 
återvinningsbranschen och näringsliv. Under workshopen diskuterades hur 
användning av återvunnen plast kan öka och vilka hinder deltagarna såg för en sådan 
utveckling. En återkommande synpunkt var att det krävs en stor och stabil marknad 
för att användningen av återvunna material ska öka då kostsamma investeringar ofta 
krävs för att ställa om och att efterfrågan på material är konstant medan tillgången på 
återvunnet material varierar. Det framkom också att okänd eller varierande 
materialkvalitet ofta ansågs vara ett större hinder än potentiellt innehåll av 
hälsofarliga ämnen. Flera deltagare ansåg att en konstgjord marknad krävs i form av 
t.ex. upphandlingskriterier i statliga eller regionala upphandlingar för att skapa en
efterfrågan och att det inte ska vara upp till individen att välja rätt utan att reglering
krävs. Flera deltagare ansåg att när det gäller återvinning av material som innehåller
farliga ämnen så bör det ske efter en risk-nyttoanalys samt att material med ett
tveksamt innehåll bör gå att använda till mindre känsliga applikationer såsom t.ex.
plast från WEEE återvinning i lastpallar, soptunnor, bullerplank etc.
Information om kunskapskartläggningen har också presenterats och diskuterats på en
workshop under RE:Sourcedagen 2018, och resultaten kommer att presenteras vid
motsvarande event i november 2019.
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2.3 Rapportens disposition 

Rapporten inleds i kapitel 3 med en beskrivning av den lagstiftning som gäller inom 
EU när det kommer till kemikalier, farliga ämnen, avfall och specifika 
produktgrupper relevanta för återvinning. Syftet är att fungera som ett 
sammanfattande underlag till de efterföljande avsnitten där lagstiftningen 
återkommer men också i viss mån att belysa några av de brister i lagstiftningen som 
bidrar till att farliga ämnen utgör ett hinder för ett ökat cirkulärt resursutnyttjande. 
Kapitel 4 behandlar initiativ för ökad cirkulär materialhantering med fokus på 
hantering av farliga ämnen. Här ligger huvudfokuset på EU och Sverige där mycket 
arbete pågår. 

Kapitel 5 sammanfattar problematiken kring farliga ämnen i stort och i vilket 
avseende de utgör ett hinder för en ökad cirkulär materialanvändning. Här beskrivs 
också resultat från undersökningar av farliga ämnen i återvunna material, i varor och 
resultat från myndighetstillsyn. I kapitel 6 beskrivs olika typer av informationssystem 
för hantering av kemiskt innehåll i material samt hur informationsflödet ser ut för 
denna typ av information. I kapitel 7 beskrivs tekniker för att analysera och 
dekontaminera olika typer av material med innehåll av farliga ämnen. I kapitel 8 
beskrivs rapportens huvudsakliga slutsatser och där finns också en diskussion kring 
vilka åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. I en bilaga till rapporten och 
som ett tillägg till kapitel 5.3 finns en sammanfattning av tillsynsrapporter som 
publicerats av Kemikalieinspektionen sedan 2012. 

2.4 Projektdeltagare och roller 

Nicklas Gustavsson (Ramboll) har tillsammans med Dämien Johann Bolinius (IVL) 
författat rapporten. Hanna Ljungkvist Nordin (IVL) har varit projektledare.  

Tomas Rydberg (IVL) bidrog med idéer i projektets inledningsskede och Madelene 
Schöld (Ramboll) har tagit fram underlag beträffande dekontaminerings- och 
analystekniker.  

Rapporten har skickats för kommentarer till kemikalieinspektionen och granskning 
har skett av Sara Grundén, Ramboll. 
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3 Lagstiftning och farliga ämnen 
Nedan diskuteras vad farliga ämnen är och vilka olika grupper av ämnen som avses 
och regleras i lagstiftningen. I rapporten används genomgående begreppet farliga 
ämnen vilket syftar till att beskriva ämnen med hälso- och/eller miljöfarliga 
egenskaper. Föreliggande rapport har ett bredare perspektiv än att endast fokusera på 
ämnen som är reglerade och då är den breda definitionen farliga ämnen användbar.  
Långt ifrån alla ämnen som är farliga är eller har potential att utgöra en risk i 
återvunna material vilket också återspeglas i litteraturen där främst de ämnen som 
har en känd problematik eller som redan betecknas som särskilt farliga ämnen tas 
upp (SVHC, se kapitel 3.1.1.1). 

3.1 Kemikalielagstiftning 

3.1.1 Reach  
Reach är tillsammans med CLP de huvudsakliga kemikalielagstiftningarna inom EU. 
Båda är förordningar och gäller därmed direkt i alla medlemsländer utan att de 
behöver implementeras i nationell lagstiftning. Reach (EG nr 1907/20061) står för 
Registration Evaluation Authorization and restriction of Chemicals. Reach är en 
omfattande förordning med 17 tillhörande bilagor och här beskrivs därför endast de 
huvudsakliga dragen för att tydliggöra kopplingen till farliga och särskilt farliga 
ämnen.  

Lagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människa och miljö 
och anses fortfarande vara den mest omfattande i världen. Reach reglerar i huvudsak 
kemiska ämnen. Den som inom EU tillverkar kemiska ämnen är skyldig att registrera 
dessa hos kemikaliemyndigheten ECHA om mängden uppgår till över 1 ton per år 
och ämne. Samma regler gäller för den som importerar ämnen från utanför EU. 
Kemiska blandningar består av två eller flera ämnen och reglerna gäller för alla 
ingående ämnen förutsatt att de når upp till den nämnda mängden. Varor definieras 
enligt lagstiftningen (artikel 3.3) som ”ett föremål som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion” och ämnen i varor är inte 
registreringspliktiga med undantag om ämnet är avsett att avges under normala eller 
rimligen förutsebara användningsförhållanden samt att mängden överstiger 1 ton per 
ämne och år (artikel 7.1). Om varan innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på 
kandidatförteckningen måste istället en anmälan göras till ECHA (artikel 7.2). 
Skyldigheten gäller om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/importör 
och år och om ämnet inte redan har registrerats för den aktuella användningen. 
Undantag från anmälningsplikten gäller också om det går att visa att människor eller 

1 Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-
20190107&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20190107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20190107&from=EN
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miljö inte exponeras under normala eller rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.   ECHA2 och Kemi3 har tagit fram vägledningsdokument 
som kan användas som stöd för att avgöra om en produkt är en vara eller ett 
ämne/blandning. 

Till skillnad från hur lagstiftningen såg ut innan Reach infördes så är det numera 
tillverkarens/importörens ansvar att ta fram och bekosta den information som krävs 
för att få sätta ut ämnet eller ämnena på marknaden. En grundregel inom Reach är 
därför också ”ingen data – ingen marknad”. 

Den information som krävs för att registrera ett ämne i EU är beroende på den mängd 
som ämnet tillverkas eller importeras i. Lagstiftningen gör skillnad på mängder i 
följande intervall och i respektive bilaga anges de informationskrav som gäller för 
tonnagenivån: 

• 1-10 ton (bilaga XII)
• 10-100 ton (bilaga XIII)
• 100-1000 ton (bilaga IX)
• >1000 ton (bilaga X)

Mängden information och studiernas omfattning ökar med ökande tonnagenivå. För 
en given mängd av ett ämne ska också datakraven för alla lägre tonnagenivåer 
uppfyllas. I de lägre tonnagenivåerna krävs lite och mycket basal information vilket 
medför att riskbedömning av dessa substanser försvåras eller omöjliggörs.  

Reach gäller inte för avfall och inte för vissa ämnen och blandningar. Undantag 
gäller t.ex. vissa mineraler som inte bearbetas kemiskt, malm, vegetabiliska och 
animaliska fetter och oljor, polymerer (dock så är monomererna registreringspliktiga) 
samt vissa andra ämnen eller blandningar som lyder under andra lagstiftningar t.ex. 
kosmetika, läkemedel, djurfoder och livsmedel.  

I artikel 31 i Reach anges krav på att leverantören av ett ämne eller en blandning ska 
förse mottagaren av ämnet eller blandningen med ett säkerhetsdatablad om 
ämnet/blandningen är klassificerat som farligt (enligt CLP) eller innehåller 
långlivade, bioackumulerande och toxiska eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande ämnen eller innehåller ämnen på kandidatförteckningen (särskilt 
farliga ämnen, SVHC). Kravet gäller inte varor och i med att Reach inte gäller avfall 
så tar informationsplikten slut när en kemisk produkt eller en vara blir till avfall. 

3.1.1.1 Särskilt farliga ämnen – SVHC ämnen. 
Några av de farliga egenskaper som kemiska ämnen kan ha är mycket allvarliga och 
ämnena kan då inom Reach identifieras som särskilt farliga (SVHC - Substances of 

2 ECHA, 2017. Guidance on requirements for substances in articles. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf  
3 Kemikalieinspektionen, 2014. Vägledning för leverantörer av varor. 
https://www.kemi.se/global/broschyrer/vagledning-for-leverantorer-av-varor-sv.pdf  

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/articles_en.pdf
https://www.kemi.se/global/broschyrer/vagledning-for-leverantorer-av-varor-sv.pdf
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Very High Concern) för att på så sätt påbörja en utfasningsprocess. De egenskaper 
som kvalificerar ett ämne att kategoriseras som SVHC beskrivs i artikel 57 i Reach: 

• Ämnen som uppfyller kriterierna för att kunna klassificeras som
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.

• Ämnen, från fall till fall, som orsakar lika stora betänkligheter som CMR-
ämnen eller PBT-/vPvB-ämnen

Ämnen med ovanstående egenskaper kan föreslås av medlemsländer eller ECHA att 
tas upp på kandidatförteckningen4. Kandidatförteckningen är ett första steg på vägen 
föratt ett ämne ska bli tillståndspliktigt och upptas på bilaga XIV till Reach.  
Ett inkluderande på kandidatlistan innebär dock inte bara att ämnet är ett steg 
närmare tillståndsplikt utan det medför också informationsplikt för den som 
tillverkar, importerar eller använder sig utav ämnet i blandningar eller varor i halter 
≥ 0,1 viktprocent. Informationsplikten gäller i hela produktledet ända ned till 
konsument som kan begära att få reda på innehåll av SVHC ämnen inom 45 dagar 
efter det att frågan ställts. Detta regleras i artikel 33 i Reach. Även här är avfallsledet 
undantaget och det finns inget sätt i dagsläget för avfallshanterare att få tillgång till 
information om särskilt farliga ämnen5. 

3.1.1.2 Tillståndspliktiga ämnen, Reach bilaga XIV  
Ämnen som har identifierats och genomgått processen för att upptas på 
kandidatförteckningen kan som tidigare nämnts tas upp på tillståndslistan i bilaga 
XIV6 till Reach. ECHA bedömer vilka ämnen som ska prioriteras utifrån egenskaper, 
användningsområden och volymer. När beslut fattas om inkluderande på 
tillståndslistan så anges också ett sista datum för när ämnet får sättas på marknaden 
utan tillstånd, ett så kallat sunset date. Även datum för när ansökan om tillstånd 
senast måste lämnas in samt eventuell utvärderingsperiod och undantag publiceras i 
samband med beslutet.  
Att ett ämne är tillståndspliktigt innebär att all användning och utsläppande av ämnet 
på marknaden är förbjudet utan tillstånd. Ämnena som blir tillståndspliktiga tas inte 
bort från kandidatförteckningen utan samma informationsplikt fortsätter att gälla vad 
avser innehåll i varor och här görs ingen skillnad för importerade varor. Importerade 
varor som innehåller tillståndspliktiga ämnen omfattas däremot inte av 
tillståndsplikten. Inget tillstånd behövs för denna import och därmed finns också en 

4 https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table  
5 Europeiska Kommissionen, 2018, Communication on the implementation of the circular economy 
package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321 
6 https://echa.europa.eu/sv/authorisation-list  

https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/sv/authorisation-list
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svåröverskådlig källa till särskilt farliga ämnen i varor som sedermera hamnar i 
avfallsledet för att eventuellt återvinnas. Här finns alltså en begränsning i 
lagstiftningen som gör att ämnen som EU beslutat att fasa ut genom att belägga dem 
med tillståndskrav kan importeras i varor utan några andra krav än att informationen 
om innehåll av SVHC ämnen i koncentrationer >0,1% ska föras vidare i värdekedjan. 
Därutöver kan det innebära att avfall eller återvunnet material med innehåll av 
tillståndspliktiga ämnen som det inte finns en marknad för i Europa exporteras 
utanför Europa till marknader där lagkraven är lägre eller obefintliga7.   

3.1.1.3 Begränsade ämnen, Reach bilaga XVII 
En annan möjlighet att via lagstiftning hantera ämnen med egenskaper som innebär 
en risk för hälsa eller miljö är genom införandet av en begränsning i bilaga XVII till 
Reach8. Begränsningen kan innebära förbud eller inskränkning av tillverkning, att 
placera på marknaden eller att använda ett visst ämne men också tekniska 
begränsningar eller krav på viss märkning. I bilagan finns många begränsningar 
kopplade till vissa produktgrupper, t.ex. förbud mot 8 listade polycykliska 
aromatiska kolväten (PAH) i däck i koncentrationer över 10 mg/kg. Till skillnad från 
tillståndsplikt så kan en begränsning gälla alla aktörer på marknaden dvs, tillverkare, 
importörer av varor, nedströmsanvändare osv. 

3.1.2 CLP 
CLP förordningen (EU 1272/20089) står för Classification, labelling and packaging 
of substances and mixtures och den styr vilka ämnen som ska klassificeras som 
farliga samt hur dessa ska märkas och förpackas. Den som tillverkar eller importerar 
kemiska produkter ska klassificera produkterna enligt CLP innan de släpps ut på 
marknaden. Att klassificera går ut på att med hjälp av fastställda kriterier identifiera 
ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper med avseende på hälsofaror, 
miljöfaror och fysikaliska faror. Denna klassificering görs i enlighet med GHS 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) som är 
ett globalt system framtaget av FN för att underlätta den globala handeln med 
kemikalier och samtidigt upprätthålla en hög skyddsnivå för människor och miljö. 

Utöver informationen som fås från märkningen på förpackningen ska yrkesmässiga 
användare också få utökad information i form av ett säkerhetsdatablad.  

7 WSP, 2016 Särskilt farliga ämnen, avfall och materialåtervinning. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf 
8 https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach  
9 Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SV  

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf
https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SV
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Alla ämnen som har genomgått en registrering i enlighet med Reach förordningen 
(EG nr1907/200610) klassificeras enligt CLP i samband med registreringen. I april 
2019 är antalet registrerade ämnen inom Reach uppe i över 22 200 stycken11. I 
kemikaliemyndigheten ECHAs klassificerings och märkningsregister12 finns dock 
fler klassificerade ämnen än så. Det beror på att utöver de registrerade ämnena så ska 
tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare anmäla klassificeringen för farliga 
ämnen som sätts på marknaden oavsett tonnage (dvs. även ämnen under 1 ton per år). 
Anmälningsplikt gäller också för ämnen som ingår i blandningar som sätts på 
marknaden, om halterna av respektive ämne överskrider de gränser som anges i CLP 
bilaga I som gör att blandningen klassificeras som farlig. 
 

3.1.2.1 Vilka farliga egenskaper bedöms inom CLP? 
Begreppet farliga ämnen är stort och innefattar en mängd olika farliga egenskaper. Så 
som uttrycket vanligen används så är det för att benämna de ämnen som är 
klassificerade enligt CLP.  
Att farliga ämnen är de som är klassificerade är också den tolkning som avses i 
svensk lagstiftning såsom kraven på kemikalieförteckningar i 
egenkontrollförordningen (SFS 1998:90113) eller vid förtecknandet av kemiska 
produkter (del i begreppet kemiska riskkällor) i arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:1914). 
 
Att ett ämne, blandning eller kemisk produkt är klassificerad som farlig innebär att 
den når upp till kraven som anges i bilaga I till CLP och att den får en klassificering i 
någon eller några av de faroklasser och kategorier som anges i lagstiftningen. 
Exempel på dessa är brandfarlig vätska, frätande eller irriterande på huden samt 
farligt för vattenmiljön. Oftast men inte alltid innebär en klassificering också krav på 
märkning med något eller några av faropiktogrammen i figur 1 nedan. Det är värt att 
notera att klassificeringen utgår ifrån ämnets inneboende (farliga) egenskaper och 
inte utifrån användning (eller risk). 
 
 

 
10 Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en  
11 https://echa.europa.eu/sv/registration-statistics-infograph# 
12 https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database  
13 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
1998901-om-verksamhetsutovares_sfs-1998-901  
14 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-
afs2014-43.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1907&from=en
https://echa.europa.eu/sv/registration-statistics-infograph
https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998901-om-verksamhetsutovares_sfs-1998-901
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998901-om-verksamhetsutovares_sfs-1998-901
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf


 
 

 13 (71)  
 

  

 

 
Figur 1. Faropiktogram inom CLP/GHS 
 
 
Utöver de egenskaper som klassificeras som farliga enligt CLP finns också andra 
farliga egenskaper, t.ex. radioaktiv strålning och smittförande ämnen. I CLP finns det 
inte heller någon klassificering för några av de egenskaper som kan göra att ett ämne 
anses vara särskilt farligt såsom PBT, vPvB eller hormonstörande och som ofta är 
problematiska ut ett cirkulärt perspektiv. 
 
 

3.1.2.2 Harmoniserad klassificering – CLP bilaga VI  
Som beskrivits ovan så är det tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare som 
är ansvariga för att klassificera och märka de ämnen och blandningar som de själva 
sätter på marknaden. Det finns inom EU inte något krav på samsyn mellan dessa 
aktörer, vilket kan resultera i att samma kemiska produkt kan ha olika klassificering 
beroende på leverantör. För ämnen med särskilt allvarliga egenskaper verkar man 
inom EU för harmonisera klassificeringen så att riskerna kan hanteras på ett korrekt 
och likvärdigt sätt i hela unionen. Efter en avslutad process som inkluderar ett 
offentligt samråd och yttrande från ECHAs riskbedömningskommitté RAC fattas 
beslut av kommissionen och ämnet införs med harmoniserad klassificering i bilaga 
VI till CLP. Att ett ämne har en harmoniserad klassificering innebär därför att den är 
lagstadgad och måste följas. Det som anges i bilaga VI är dock den lägsta 
klassificeringen och ytterligare klassificering kan och måste vid behov läggas till. 
Det finns i Maj 2019 ca 4200 ämnen listade i bilaga VI. 
 

3.1.3 POPs förordningen 
Stockholmskonventionen är en global överenskommelse som syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön från långlivade organiska föroreningar (Persistant 
Organic Pollutants, POPs). EU har genomfört överenskommelsen genom POPs 
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förordningen som omarbetats under 2019 (EU 2019/102115) och som i och med att 
det är en förordning gäller i alla medlemsstater. 
 
Hälsa och miljön skyddas genom utfasning och minskad spridning av ett antal listade 
ämnen som är svårnedbrytbara (persistenta), ansamlas i levande organismer 
(bioackumulerande) och hälso- och miljöfarliga (toxiska). Ursprungligen listades 12 
ämnen däribland kända miljögifter såsom DDT, PCB och dioxiner men listan har 
utökats och innehåller i maj 2019 28 ämnen eller grupper av ämnen16. 
Varje land som skrivit under konventionen ska genomföra och uppdatera nationella 
genomförandeplaner. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för 
genomförandeplanen och den senaste uppdateringen skedde 201817. 
 
I POPs förordningen anges i bilaga IV gränser för maximala tillåtna halter av de 
reglerade ämnena i avfall (Low POP concentration limits, LPCLs). Avfall som 
innehåller halter över de angivna gränserna ska irreversibelt destrueras.  
Trots att lagstiftningen kräver att alla PCBer måste förstöras innan 2028, fanns år 
2017 fortfarande 83 % av alla PCBer kvar, globalt18. Att en så stor andel finns kvar 
beror delvis på svårigheter med att lokalisera, provta och märka utrustning som 
innehåller PCB. 
 
I undantagsfall får myndigheter besluta om att tillåta annan hantering av avfall (t.ex. 
slutförvaring). I sådana fall gäller de maximala koncentrationerna som anges i bilaga 
V (maximum POP concentration limits, MPCLs). 
 
De koncentrationsgränser som anges i bilaga IV får därmed stora konsekvenser för 
avfallshantering. Är de strikta så kommer mängder av avfall att destrueras genom 
högtemperaturförbränning och stora värden att eldas upp samtidigt som hälsa och 
miljön skyddas. Är gränsvärdena däremot tillåtande så kan återvinning och 
resursutnyttjande öka på bekostnad av spridning och exponering för de reglerade 
ämnena. Avvägningen är svår och kan innebära stora samhällsekonomiska 
konsekvenser. EU kommissionen har därför låtit analysera vad inkluderandet av de 
senast tillagda ämnena i förordningen får för konsekvenser19. 
 

3.1.4 Produktsäkerhetsdirektivet 
Produktsäkerhetsdirektivet är en EU-lagstiftning som trädde i kraft år 2002. Det 
säkerställer att produkter som marknadsförs i EU överensstämmer med EU-

 
15 Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&qid=1563195867124&from=SV  
16 http://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx  
17 Naturvårdsverket, 2017. National implementation plan for the Stockholm convention 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6794-6.pdf?pid=21458 
18 UNEP, 2017. PCB a Forgotten Legacy? 2028: Final Elimination of PCB. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20786/PCB%20Brochure%20%282017%29.p
df?sequence=1&isAllowed=y  
19 Ramboll Environment & Health, 2019. Study to support the review of waste related issues in 
annexes IV and V of regulation (EC) 850/2004. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Study_POPS_Waste_final.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&qid=1563195867124&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&qid=1563195867124&from=SV
http://www.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6794-6.pdf?pid=21458
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20786/PCB%20Brochure%20%282017%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20786/PCB%20Brochure%20%282017%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Study_POPS_Waste_final.pdf
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lagstiftning och nationell lagstiftning om sådan finns tillgänglig och om inte, med 
nationella standarder, kommissionens rekommendationer eller praxis. Enligt 
direktivet har företag ansvar för att 1) Endast placera produkter som är säkra på 
marknaden, 2) Informera konsumenterna om risker med produkterna och 3) Se till att 
farliga produkter på marknaden spåras så att de kan tas bort. Nationella myndigheter 
informerar om förekomsten av farliga produkter på marknaden till Safety Gate, EU: s 
varningssystem för farliga icke-livsmedelsprodukter20. 
Direktivet omfattar alla produkter förutom livsmedel, läkemedel och medicintekniska 
produkter. Två aspekter som inte omfattas av det allmänna 
produktsäkerhetsdirektivet är miljöskydd och människors exponering via miljön21. 
 
 

3.2 Produktspecifik lagstiftning 
Utöver EUs regler för särskilt farliga, tillståndspliktiga, begränsade och POPs ämnen 
finns också lagstiftning som inskränker användningen av vissa ämnen eller 
ämnesgrupper i särskilda produktkategorier.  Nedan beskrivs ett urval av dessa 
lagstiftningar utifrån perspektivet relevans för återvinning och vad de innebär 
avseende innehåll av farliga ämnen. 

3.2.1 Leksaker 
Leksaker definieras som produkter avsedda att användas för lek av barn under 14 år. 
Leksaker är en utav produktgrupperna som har en särskild lagstiftning i och med 
leksaksdirektivet (2009/48/EG22).   
Leksaksdirektivet anger det generella kravet att leksakers innehåll av kemiska ämnen 
inte får innebära någon risk för människors hälsa. Utöver detta anges specifika krav;  

• maximalt tillåtna migrationshalter för 19 metaller 
• förbud mot CMR ämnen i tillgängliga delar över klassificeringsgränsen i CLP 

(>0,1%) 
• förbud mot användning av 55 listade doftämnen i koncentrationer över 100 

mg/kg 
• obligatorisk märkning av 11 doftämnen 
• förbud mot läckage av nitrosaminer och nitroserbara ämnen i produkter 

riktade mot barn under 3 år (gäller även produkter avsedda att stoppas i 
munnen) 

 
20 EU Kommissionen, Safety Gate - Hemsidan, Besökt på 2019-05-27,  
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/page
s/rapex/index_en.htm 
21 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017,  Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf 
22 Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:sv:PDF  

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:sv:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:sv:PDF
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Leksaker ska utöver ovanstående genomgå en säkerhetsbedömning avseende kemiskt 
innehåll, CE märkas och inneha en deklaration om överensstämmelse (Declaration of 
conformity, DoC) som anger att kemikaliekraven är uppfyllda.  
Det finns ett antal andra lagstiftningar som också berör leksaker. Vilka beror delvis 
på vilken typ av leksak det rör sig om, t.ex. om leksaken innehåller batterier gäller 
batteridirektivet och RoHs direktivet då det är en elektrisk leksak.   

3.2.2. Elektriska och elektroniska produkter 
Elektriska och elektroniska produkter måste för att få säljas inom EU uppfylla kraven 
i RoHS direktivet (2011/65/EU23). RoHs står för Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment och det nuvarande 
direktivet från 2019 (även kallat RoHs III) är den senaste versionen det ursprungliga 
som började gälla 2006. Den senaste uppdateringen som trädde i kraft 22 juli 2019 
inkluderar fyra ftalater till gruppen av begränsade ämnen. RoHS-direktivet syftar till 
att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och 
begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.  
Förekomst av nedanstående ämnen begränsas till 0,1 vikt% i homogena material. I 
lagstiftningen finns dock regler för hur man kan ansöka om undantag från de angivna 
haltgränserna. 

 
• Kvicksilver • DEHP (juli 2019) 
• Bly • BBP (juli 2019) 
• Sexvärt krom • DBP  (juli 2019) 
• Kadmium (0,01vikt%) • DIBP (juli 2019) 
• Polybromerade difenyletrar 

(PBDE)  
 

• Polybromerade bifenyler 
(PBB) 

 

  

3.2.3 Batteridirektivet 
Batteridirektivet (2006/66/EG24), som är på plats sedan 2006, syftar till att minimera 
de negativa effekterna av batterier och ackumulatorer (inklusive avfall) på miljön. 
Enligt direktivet är det förbjudet att marknadsföra batterier som innehåller 
kvicksilver (>0,0005 vikt % samt >2% för knappceller) eller kadmium (> 0,002 vikt 
%) med vissa undantag. Direktivet definierar åtgärder för att upprätta effektiva 
insamlings- och återvinningssystem med fasta mål och ställer krav på märkning av 
batterier och deras borttagning från utrustning25. 

 
23 Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=SV  
24 Direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=EN 
25 Europeiska Kommission, besökt 2019-05-28, Hemsidan om avfallsflöden, 
ec.europa.eu/environment/waste/batteries/   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0065&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0066&from=EN
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3.2.4 Förpackningsdirektivet 
För förpackningar och förpackningsavfall finns begränsningar som innebär att 
mängden av tungmetaller i form av summan av bly, kadmium, kvicksilver och 
sexvärt krom inte får överstiga 100 mg/kg. Bestämmelserna finns i direktiv 
94/62EG26 men är införda i svensk lag genom SFS 1998:94427. 
 

3.2.5 Livsmedelsförpackningar 
För material i kontakt med livsmedel finns en generell lagstiftning inom EU, 
förordning (EG) nr 1935/200428. I förordningen anges att material i kontakt med 
livsmedel inte får: 

• utgöra en risk för människors hälsa, 
• medföra en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning, eller 
• medföra en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper 

Lagstiftningen ställer också krav på materialens och produkternas spårbarhet samt att 
dessa åtföljs av en skriftlig förklaring där det anges att de överensstämmer med 
tillämpliga bestämmelser (DoC). 
I bilaga 1 till förordningen anges också olika material med särskilda krav, däribland 
plast som har den mest utförliga egna lagstiftningen i och med förordning (EG) nr 
10/201129. För plastmaterial i kontakt med livsmedel finns en lista över ämnen som 
är godkända att använda och gränsvärden för hur mycket som får migrera ut från 
materialet. För att ett ämne ska vara godkänt måste ansökan göras till EUs 
livsmedelsmyndighet EFSA som utvärderar säkerheten varpå kommissionen fattar 
beslut om godkännande. Till skillnad från de andra lagstiftningarna som beskrivits 
ovan så är allt som inte är godkänt förbjudet. 
 

3.2.5.1 Återvunna material 
För plastmaterial som återvinns och som avses komma i kontakt med livsmedel 
gäller särskilda regler. Själva återvinningsprocessen måste vara utvärderad av EFSA 
och godkänd för att det återvunna materialet ska vara tillåtet, detta regleras i 
förordning (EG) nr 282/200830. Förordningen ställer också krav på att processen ska 
kunna reducera föroreningar, att förekomst av föroreningar övervakas och att det 

 
26 Direktiv 94/65/EG om förpackningar och förpackningsavfallhttps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20180704&from=SV  
27 Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel 

av kemiska produkter  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
1998944-om-forbud-mm-i-vissa-  fall_sfs-1998-944  

28 Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=FR  
29 Förordning (EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&amp;rid=1  
30 Förordning (EG) nr 282/2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&from=en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20180704&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20180704&from=SV
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-%20%20fall_sfs-1998-944
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998944-om-forbud-mm-i-vissa-%20%20fall_sfs-1998-944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&amp;rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&from=en
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återvunna materialet uppfyller kraven i lagstiftningen samt att ett 
kvalitetsledningssystem är implementerat. 
 

3.2.5.2 Papper och kartong 
För papper och kartong finns ingen särskild lagstiftning, varken för nytt eller 
återvunnet material. Förekomst av särskilt farliga ämnen i livsmedelsförpackningar 
av papper och kartong har dokumenterats, bla. PFAS som används som en barriär vid 
förpackning av feta och vattenrika livsmedel. En utförlig rapport om detta har 
publicerats av Nordiska ministerrådet31. Ytterligare farliga ämnen som har 
diskuterats är bisfenoler och mineraloljor32.  
 

3.3 Avfallslagstiftning 
 

3.3.1 Avfallsdirektivet och avfallsförordningen 
Avfall definieras i miljöbalken (SFS 1998:80833) som ”varje ämne eller föremål som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. I 
miljöbalken finns också avfallshierarkin införd som har sitt ursprung i EUs 
avfallsdirektiv, 2008/98/EG34.  I Sverige är merparten av avfallslagstiftningen införd 
i avfallsförordningen (SFS 2001:92735).  

3.3.1.1 Farligt avfall och farliga egenskaper 
I avfallsförordningens bilaga 4 förtecknas olika typer av avfall med sexsiffriga koder. 
De avfallstyper som är markerade med en asterisk betraktas som farligt avfall. Det är 
enligt lagen inte tillåtet att späda ut farligt avfall. 
För att bedöma om ett avfall har farliga egenskaper som gör att det ska klassificeras 
som farligt avfall hänvisar avfallsförordningen till kriterierna i avfallsdirektivets 
bilaga III. I bilagan listas olika farliga egenskaper under totalt 15 kategorier enligt 
tabellen nedan. 
 
 
 
 
 

 
31 Nordic Council of Ministers, 2017. PFAS in paper and board for food contact, options for risk 
management of poly- and perfluorinated substances. Tema Nord 2017:573. http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1201324/FULLTEXT01.pdf 
32 Pivnenko K., Eriksson E., Astrup, T. F., 2015, Waste paper for recycling: Overview and 
identification of potentially critical substances, Waste Management 45: 134-142 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15001312   
33 Miljöbalk 1998:808 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808  
34 Direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN  
35 Avfallsförordning 2011:927 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927  

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1201324/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1201324/FULLTEXT01.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X15001312
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927
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Kategori  Betydelse 
HP 1 Explosivt 
HP 2 Oxiderande 
HP 3 Brandfarligt 
HP 4 Irriterande – hudirritation och ögonskador 
HP 5 Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet 
HP 6 Akut toxicitet 
HP 7 Cancerframkallande 
HP 8 Frätande 
HP 9 Smittfarligt 
HP 10 Reproduktionstoxiskt 
HP 11 Mutagent 
HP 12 Avger en akut giftig gas 
HP 13 Allergiframkallande 
HP 14 Ekotoxiskt 
HP 15 Avfall som kan ha en farlig egenskap som förtecknas ovan men som 

inte direkt uppvisas av det ursprungliga avfallet 
 
Varje kategori innehåller kriterier som baseras på faroangivelser och 
koncentrationsgränser som är hämtade från CLP förordningen. Dessa stämmer dock 
inte alltid exakt överens med de kriterier som gäller för klassificering av ämnen och 
blandningar. I avfallssektorn kommuniceras avfallets farlighet dels baserat på dess 
ursprung och avfallskod och dels med hjälp av ovanstående HP koder (Hazardous 
Property). En konsekvens av detta är att egenskaper som är relevanta för att beskriva 
risker med innehållet i avfall från varor och produkter inte beaktas, t.ex. PBT/vPvB 
och POPs egenskaper36. 

3.3.1.2 Databas med särskilt farliga ämnen i avfall 
Som tidigare har beskrivits så behandlas inte avfall inom den europeiska 
kemikalielagstiftningen Reach och därmed gäller inte heller de regler för 
informationsöverföring om innehåll av särskilt farliga ämnen i varor i avfallsledet. 
En åtgärd som delvis ska hantera detta problem är att den europeiska 
kemikaliemyndigheten ECHA har fått i uppdrag att skapa en databas över artiklar 
som innehåller särskilt farliga ämnen. Databasen ska kunna förse 
avfallshanterare/återvinnare, konsumenter och myndigheter med denna typ av 
information. Upprättandet av databasen genomförs genom en ändring av 
avfallsdirektivet37 och databasen kommer att vara i bruk i början av 2021.  

3.3.2 WEEE 
Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av ett producentansvar för avfall. Detta 
regleras i WEEE-direktivet (”Waste of Electrical and Electronic Equipment , 

 
36 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017,  Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme. 
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf   
37 Direktiv (EU) 2018/851 om ändring av direktiv 2008/98/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=SV 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=SV
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2012/19/EU38) som är införlivat i svensk lagstiftning via förordning (2014:107539) 
om producentansvar för elutrustning. I förordningen listas bl.a. vilka kategorier av 
produkter som lagen gäller och kriterier för att driva ett insamlingssystem. 

3.3.3 ELV 
I likhet med elektrisk utrustning finns ett producentansvar för den som tillverkar eller 
importerar bilar till Europa. Genom ELV direktivet (”End of Life Vehicles”, 
2000/53/EG40) ställs krav på insamling, behandling och återvinning av uttjänta 
fordon och sedan 2015 är kravet att 95% av materialet utifrån fordonets vikt ska 
återvinnas. Direktivet begränsar också användandet av kvicksilver, bly, kadmium 
och sexvärt krom. ELV-direktivet har implementerats i svensk lagsstiftning genom   
förordningen om producentansvar för bilar (2007:18541), bilskrotningsförordningen 
(2007:18642) samt förordningen (2003:20843) om förbud mot vissa metaller i bilar. 

 
  

 
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=SV  
39 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20141075-om-producentansvar-for_sfs-2014-1075  
40 Direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-
eb201bd61813.0011.02/DOC_1&format=PDF  
41 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007185-om-producentansvar-for_sfs-2007-
185  
42 Bilskrotningsförordning (2007:186) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bilskrotningsforordning-2007186_sfs-2007-186  
43 Förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
2003208-om-forbud-mot-vissa_sfs-2003-208  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=SV
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141075-om-producentansvar-for_sfs-2014-1075
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20141075-om-producentansvar-for_sfs-2014-1075
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0011.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007185-om-producentansvar-for_sfs-2007-185
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007185-om-producentansvar-for_sfs-2007-185
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2007185-om-producentansvar-for_sfs-2007-185
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bilskrotningsforordning-2007186_sfs-2007-186
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bilskrotningsforordning-2007186_sfs-2007-186
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003208-om-forbud-mot-vissa_sfs-2003-208
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2003208-om-forbud-mot-vissa_sfs-2003-208
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4 Initiativ för cirkulära materialflöden och hantering av 
farliga ämnen 

4.1 Globalt  

4.1.1 SAICM 
I februari 2006 beslutades under en internationell konferens (ICCM1) anordnad av 
FNs miljöorgan UNEP om införandet av ett nätverk och policy för att främja 
kemikaliesäkerhet i världen benämnt SAICM (Strategic Approach to International 
Chemicals Management). Målet är att kemikalier genom hela livscykeln ska 
produceras och användas på ett sådant sätt att allvarliga negativa effekter på 
människa och miljö minimeras. Målet ska vara uppnått innan år 2020 Diskussioner 
om framtida arrangemang efter 2020 är på gång och kommer att beslutas om på 
ICCM 5 i 202044.SAICM är en politisk överenskommelse utan bindande regler. Som 
ett led i denna ambition lanserades år 2015 programmet CiP – Chemicals in Products 
efter att blivit erkänt som ett av åtta ”emerging policy issues”.  
 

4.1.2 CiP 
CiP är ett frivilligt initiativ som leds av UNEP och som syftar till ansvarigt 
användande av kemikalier i produkter genom att främja förmedlandet av information 
om innehåll av farliga ämnen genom produktens hela livscykel. Det övergripande 
målet med programmet formuleras som ” Alla intressenter, både inom och utanför 
försörjningskedjan, bör ha tillgång till relevant och tillförlitlig information för att 
fatta välgrundade beslut om kemikalier i produkter”. Den definition av vilka 
kemikalier som prioriteras i programmet sammanfaller med kriterierna för särskilt 
farliga ämnen (SVHC) inom EU. Produktens hela livscykel står i fokus i programmet 
och återvinnare är en utav många intressentgrupper som nämns i 
programförklaringen45.  CiP-programmets fokus ligger på 4 produktkategorier som 
identifierats som prioriterade av intressenterna i SAICM: 1) Textilier, 2) Leksaker, 3) 
Byggmaterial och 4) elektronik46. Under CiP-programmet har ett 
vägledningsdokument tagits fram som gör att intressenterna kan skapa egna 
informationssystem för kemikalier i produkter 47. Fallstudier har också lanserats för 
var och en av de fyra produktkategorierna för att undersöka de befintliga system som 

 
44 SAICM, 2019, Strategic Approach and sound management of chemicals and waste beyond 2020 – 
The Intersessional Process, 
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/tabid/5500/language/en-US/Default.aspx  
45 SAICM, 2015, Chemicals in products programme, 
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/CiP%20programme%20October2015_Final.pdf 
46 UNEP / DTIE Chemicals Branch, 2017, Chemicals in products: Strengthening action workshop - 
Background paper. 
47 SAICM, 2015, The Chemicals in Products Programme - Guidance for stakeholders on exchanging 
chemicals in products information, 
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Guidance%20for%20Stakeholder%20in%20Exchan
ging%20CiP%20Information_October2015.pdf 

http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/CiP%20programme%20October2015_Final.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Guidance%20for%20Stakeholder%20in%20Exchanging%20CiP%20Information_October2015.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Guidance%20for%20Stakeholder%20in%20Exchanging%20CiP%20Information_October2015.pdf
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finns beträffande information om kemikalier i produkterna och för att kartlägga 
utvecklingsbehoven för dessa system48. 

4.2 EU  

4.2.1 Handlingsplan för cirkulär ekonomi 
Den Europeiska kommissionen släppte i slutet av 2015 en handlingsplan och paket 
för den cirkulära ekonomin inom unionen49. Handlingsplanen omfattar flera stora 
och viktiga områden, däribland produktion och produktionsprocesser, 
avfallshantering och konsumtion. I perspektivet farliga ämnen i material är den mest 
intressanta punkten som tas upp stimulering av marknaden för returråvaror. Här 
nämns problematiken kring farliga och långlivade kemikalier och att alltfler ämnen 
omfattas av begränsningar eller förbud. Reglerade kemikalier kan därmed 
förekomma i produkter som sålts innan begränsningarna infördes. Av denna 
anledning kan farliga ämnen återfinnas i återvunna material vilket kan vara svårt och 
kostsamt att både upptäcka och åtgärda. Kommissionen flaggar för att problematiken 
kommer att analyseras vidare och ingå i kommande handlingsprogram.  

4.2.2 Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och 
avfall 
I början av 2018 publicerade kommissionen ett meddelande som rör genomförandet 
av ovan beskriva paket för den cirkulära ekonomin som på svenska benämnts 
”åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall”50 
Tillsammans med meddelandet släpptes också ett arbetsdokument som mer detaljerat 
beskriver vilka åtgärder kommissionen arbetar vidare med. Inför framtagandet av 
dessa dokument hölls också samråd med intressenter under 2017 och ytterligare ett 
2018. Kommissionen beskriver de två mål som utarbetades redan i handlingsplanen: 
 
1) Att möjliggöra återvinning och stimulera till användning av returråvaror genom att 
begränsa onödiga pålagor och underlätta gränsöverskridande rörlighet för 
returråvaror så att det blir enkelt att handla med dem i hela EU. och  
 
2) Att byta ut farliga ämnen och, när detta inte är möjligt, minska förekomsten av 
dem och se till att de lättare kan spåras. 
 
Dessa mål står i fokus och meddelandet syftar till att främja en bred diskussion i 
unionen om hur de kan uppnås. En intressant formulering i dokumentet som rör 
konkurrenssituationen för återvunna material sammanfattar på ett bra sätt 
problematiken med förekomst av farliga ämnen:  

 
48 SAICM, 2015, Uppdatering av nya policyfrågor - kemikalier i produkter 
49 Europeiska kommissionen, 2015. Att sluta kretsloppet – en EU handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin. COM(2015)614.  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-
b3b7-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF  
50 Europeiska kommissionen, 2018. Meddelande om genomförandet av paketet om den cirkulära 
ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall, 
COM(2018)32 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&from=en  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&from=en
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” När avfall har behandlats för att på nytt kunna användas på marknaden hamnar 
dessa återvunna material i direkt konkurrens med råvaror. Därför är återvunna 
material som mest konkurrenskraftiga när de liknar råvaror så mycket som möjligt i 
fråga om prestanda och kvalitet. Då finns det fler användningsområden för de 
återvunna materialen”  
 
Som ett underlag för vidare arbete och diskussion har kommissionen analyserat EU-
regler som är tillämpliga för avfallshantering, kemikalier och produkter och 
identifierat 4 huvudsakliga problem i gränssnittet mellan dessa regelverk. Dessa 
problem beskrivs nedan. 
 

1. Det finns ingen lättillgänglig information om innehåll av farliga ämnen att 
tillgå för dem som hanterar avfall och förbereder det för återvinning 
 

Företag som hanterar avfall har som reglerna ser ut i dagsläget ingen möjlighet att ta 
del av varken information om avfallets sammansättning (annat än i undantagsfall) 
eller innehåll av farliga ämnen. Kommissionen arbetar med en 
genomförbarhetsstudie som ska undersöka möjligheterna till användning av olika 
informationssystem och strategier för spårning som ska kunna ge information som 
följer med produkternas hela vägen fram till återvinnarna. Studien ska presenteras i 
slutet av 2019. 
 

2. Avfall kan innehålla ämnen som inte längre är tillåtna i nya produkter 

I takt med att fler ämnen förbjuds eller begränsas blir en oundviklig konsekvens att 
produkter som tillverkas utifrån dagens regler och normer inte nödvändigtvis 
uppfyller morgondagens. En ackumulering av material sker i samhället och när 
materialet sedan blir avfall och ska återvinnas är det problematiskt pga. av innehållet 
av farliga ämnen som blivit förbjudna under materialets livstid. Detta fenomen kallas 
på engelska ”legacy substances” medan den svenska översättningen lyder etablerade 
ämnen (från kommissionens officiella översättning).  
 
Kommissionen har inom ramen för detta problem tagit fram ett underlag för 
beslutsfattande kring återvinnandet av avfall som innehåller farliga ämnen51. 
Metoden omfattar kostnads-nyttoaspekterna med att återvinna material jämfört med 
att kassera dem. Utöver detta innehåller underlaget riktlinjer för hur hanteringen av 
farliga ämnen i återvunna material bättre kan bemötas tidigt i förslag till 

 
51De Blaeij A., Bakker J., de Bruijne E., Burgstaller M., Dlugi I., Ganzevles J., Greßmann A., Janssen 
M., Jongeneel R., Kling M., Luit R., Potrykus A., Polcher A., Schöpel, M., Verhoeven J., Zijp M., 
Zweers P., Waaijers-van der Loop S.L., 2019. CleaR: Clean Material Recycling Project - Study for the 
development of an evidence-based approach as support to regulators when assessing how to manage 
the presence of substances of concern in recycled materials. Study commissioned by DG 
Environment. European Commission, Brussels, Belgium. 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/26e22c04-5b62-11e9-9c52-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/26e22c04-5b62-11e9-9c52-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/26e22c04-5b62-11e9-9c52-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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begränsningar i Reach lagstiftningen och om det finns anledning att inkludera 
undantag för återvunna material. 
Man vill från kommissionens sida också införa lagstiftning som medger en effektiv 
kontroll av det undantag som finns i Reach för återvunna substanser (artikel 2.7). 
Undantaget gäller registreringsplikten för ämnen som återvinns men som är samma 
som det ämne som redan har registrerats längre upp i materialkedjan. 
 

3. EU:s regler för när avfall upphör att vara avfall är inte helt harmoniserade, 
vilket leder till oklarheter om hur avfall blir nytt material och nya produkter 

Målet med en cirkulär ekonomi är att material ska återvinnas och återanvändas och 
därför bör material endast tillfälligt klassificeras som avfall. För att avfall ska upphöra 
att vara avfall måste dock vissa kriterier uppfyllas. Dessa kriterier finns endast för ett 
fåtal materialslag och ingen harmonisering har skett vilket medfört att klassificeringen 
skiljer sig åt mellan olika länder eller rentav inom länder. Av denna anledning köps, säljs 
och används många återvunna material i nuläget utan att det finns några fastställda 
kriterier för när avfall upphör att vara avfall, det vill säga under oklara rättsliga 
omständigheter och utan insyn. 
Kommissionen ska främja samarbetet mellan experter på avfall och kemikalier och 
samla alla kriterier för när avfall upphör att vara avfall som antagits på nationell och EU-
nivå. En studie ska genomföras för att få insikt i hur medlemsstaterna tillämpar och 
verifierar överensstämmelsen gällande reglerna när avfall upphör att vara avfall. 
 

4. Reglerna för fastställande av vilka typer av avfall och kemikalier som är 
farliga är inte enhetliga, vilket påverkar användningen av returråvaror 

En kemikalie som har farliga egenskaper klassificeras som farlig inom EU i och med 
klassificerings- och märkningsförordningen CLP i syfte att skydda människors hälsa 
och miljön. Avfallslagstiftningen har ett liknande syfte men dess tillämpning 
överensstämmer inte helt med kemikalielagstiftningen. Det finns situationer där 
samma material betraktas som antingen farligt eller ofarligt beroende på om det är ett 
avfall eller en produkt. Skillnaden i bedömning mellan lagstiftningarna är 
problematisk på så sätt att det inte går att förutsätta att återvunnet ofarligt avfall ger 
upphov till ofarliga produkter. Som exemplet tas här upp bly och PVC med tillsatser 
i. I fallet bly så klassificeras metallen bly som ett farligt ämne enligt CLP till följd av 
bl.a. reproduktionsstörande effekter medan bly i byggnads- och rivningsavfall inte 
klassificeras som farligt avfall enligt avfallsförordningen.  
Kommissionen har för avsikt att publicera ett vägledningsdokument riktat till 
myndigheter och återvinningsoperatörer för att främja en gemensam metod för 
karaktärisering och klassificering av avfall. Ingen tidsram för detta dokument finns 
angivet. 
 

4.2.2.1 Commission staff working document 
I samband med att ovan beskrivna dokument om gränssnittet mellan lagstiftningarna 
om kemikalier, produkter och avfall publicerades så offentliggjordes ytterligare ett 
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dokument52 med mer detaljerade förslag till lösningar. I dokumentet beskrivs 
följande 8 utmaningar som alla har ett antal lösningsalternativ kopplade till sig. 
 

1. Vilka ämnen som ska anses inge betänkligheter (substances of concern), 
2. Hur dessa ämnen ska spåras, 
3. Utjämna skillnaderna mellan sekundärt och primärt material, 
4. Utjämna skillnaderna mellan EU-producerade och importerade varor, 
5. Designa för cirkularitet, 
6. Förbättra implementeringen av kriterier för när avfall upphör att vara avfall 

(end of waste, EoW), 
7. Tillnärmning av regler för klassificering av kemikalier och avfall, 
8. Klassificera avfall med hänsyn till dess beskaffenhet (biotillgänglighet) 

 

Efter att detta dokument publicerades utlyste kommissionen ett offentligt samråd 
samt initierade kontakter med det Europeiska rådet, parlamentet och berörda parter 
för att komma vidare i arbetet med att utveckla marknaden för hållbara återvunna 
material.   
 

4.2.2.2 Inkomna svar till kommissionen 
Som svar på de frågor som ställs i dokumentet om åtgärder i gränssnittet mellan 
lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall samt de alternativ som beskrivs i 
Commission staff working document så har en mängd organisationer författat och 
publicerat sina åsikter/ståndpunkter i olika ståndpunktsdokument (position papers). 
Nedan beskrivs några av de som bedöms vara mest relevanta för detta uppdrag 
genom korta sammanfattningar, se respektive referens för de fullständiga 
dokumenten. 
 
Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen delgav kommissionen sina synpunkter under det samråd som 
pågick under 201753. Myndigheten inleder med att belysa några fall där återvinning 
har lett till potentiell skadlig förekomst av farliga ämnen i produkter och slår fast att 
giftfria materialcykler är nödvändiga för att:  

• en cirkulär ekonomi ska kunna införas,  
• återvinnare ska kunna skydda sin personal och sälja återvunnet material av 

hög kvalitet,  
• tillverkare ska kunna använda återvunnet material utan att sänka kvalitén eller 

äventyra arbetare och kunders hälsa,  

 
52 Commission staff working document accompanying the document communication from the 
commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee 
and the committee of the regions - on the implementation of the circular economy 
package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation. 
SWD(2018) 20 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0020&from=EN  
53 Kemikalieinspektionen 2017. Consultation on the interface between chemicals-, product- and waste 
legislation. Dnr: 4.5.3-H17-06003. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0020&from=EN
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• skydda konsumenter samt för att befintlig EU produktlagstiftning ska kunna 

uppfylla sina mål och skydda hälsa och miljö. 

Vidare så definierar man vad man anser ingå i begreppet ”substances of concern” 
vilket saknades i kommissionens analys för att sedan fokusera på att ge sin syn på de 
två första problemen beträffande information om farliga ämnen i produkter samt 
innehåll av tidigare tillåtna farliga ämnen. 
Kemikalieinspektionen listar ett antal åtgärder som man anser skulle kunna förbättra 
bristen på information hos de som hanterar avfallet uppdelat i åtgärder som kan 
genomföras i ett kort tidsperspektiv och andra i ett längre. Myndigheten ser en 
möjlighet till att utöka informationskraven i artikel 33 i Reach (särskilt farliga ämnen 
i varor) så att den även gäller avfallssektorn, något som nu införs via EUs 
avfallsdirektiv (se 3.3.1.2). Man anser att EU bör bygga vidare på det arbete som 
påbörjats internationellt inom SAICM och CIP, att det kan vara relevant att skilja på 
och tillämpa olika strikta informationskriterier för olika kategorier av produkter 
beroende på dess förväntade livslängd (t.ex. förpackningar jmf med byggprodukter) 
samt att genomföra pilotprojekt och sektorspecifika initiativ för att driva 
utvecklingen framåt och på så sätt skapa en ”best practise”. 
På längre sikt ser man att åtgärder för att identifiera material med lägre belastning av 
farliga ämnen skulle kunna hjälpa till att redan i designstadiet av nya produkter  
underlätta framtida återvinning. Vidare föreslås en EU gemensam supportfunktion 
som kan vägleda kring vilka material som bör återvinnas samt ett utökat 
producentansvar. 
Kemikalieinspektionen är av åsikten att det inte bör skilja något i kraven mellan 
importerade varor och varor producerade inom EU och att allt annat omöjliggör 
giftfria kretslopp då det inte går att kontrollera vad som hamnar i dem.  
 
När det gäller innehåll av farliga ämnen i återvunna produkter ser man ett behov av 
att snabbare fasa ut SVHC ämnen och att begränsa andra farliga ämnen i specifika 
applikationer. Restriktionerna föreslås antingen införas genom Reach eller genom 
produktspecifik lagstiftning.  
Kemikalieinspektionen vill också se samstämmiga och strikta krav för återvunnet 
och jungfruligt material för att det återvunna materialet ska kunna få ett förtroende av 
marknaden och inte ses som ett lågkvalitativt alternativ ratat av tillverkare på grund 
av dess kemikalieinnehåll. 
Ett antal förslag för att förenkla gränssnittet mellan de olika lagstiftningarna 
innefattar att produkter och material som innehåller särskilt farliga ämnen fasas ut 
genom att t.ex. klassificeras som farligt avfall. Vid upptagande av nya ämnen på 
kandidatförteckningen anser man att snabba åtgärder ska vidtas för att fasa ut ämnet i 
både avfalls- och produktlagstiftning. Skärpta registrerings- och informationskrav för 
återvunna ämnen som fångar upp kraven på informationsöverföring efterlyses 
tillsammans med fler harmoniserade kriterier för när avfall upphör att vara avfall 
(EoW) som föreslås kunna innehålla även kemikaliekrav. 
Till sist så lyfter man behovet av att ta fram tydlig vägledning för när innehåll av 
farliga ämnen rättfärdigar att ett visst avfall behandlas innan eller efter återvinning 
eller inte återvinns alls. Här ser man att ett innehåll av farliga ämnen kan tolereras 
om informationen om ämnena är tydlig och används för att skydda arbetare och 
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andra avfallsströmmar från kontaminering. Här skulle slutna kretslopp kunna 
uppfylla kraven och tillse att de förorenade materialen används på ett riskfritt sätt. 
 
 
EuRIC 
EuRic som är en paraplyorganisation för europeiska återvinningsföretag anser i sitt 
ståndpunktsdokument54 att kommissionen framgångsrikt identifierat de huvudsakliga 
problem som hindrar en övergång till en cirkulär ekonomi med avseende på 
gränssnittet mellan lagstiftningarna. Organisationen anser dock att förslagen till 
lösningar i flera fall inte är tillräckligt långtgående. EuRic anser att när ett ämne 
begränsas i lagstiftningen bör också samtidigt en strategi för systematisk utfasning 
finnas på plats. För att utfasning ska ske på ett smidigt sätt så bör reglerna för 
innehåll av de begränsade substanserna skilja sig åt mellan jungfruligt och återvunnet 
material under strikta villkor och under en begränsad tid. Vidare så anser EuRic att 
harmonisering av reglerna för när avfall upphör att vara avfall måste ske inom EU 
och i andra hand genom att avfallsoperatörerna själva kan avgöra detta med hjälp av 
tydliga kriterier som erkänns av berörda myndigheter. En annan intressant fråga man 
belyser är den om spårbarhet för innehåll där man nämner att stora komplexa 
databaser inte nödvändigtvis är det mest effektiva sättet att hantera informationen i 
avfallsledet utan att fysisk märkning såsom t.ex. för batterier är både enkla och 
praktiskt genomförbara. Till sist så anser organisationen att en total 
överensstämmelse mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen inte är nödvändigt och 
att biotillgänglighet måste tas hänsyn till vid klassificering av avfall (som farligt) då 
enbart kemiska analyser inte fullt ut kan karaktärisera ett avfalls egenskaper.  
  
EEB 
Ett drygt tjugotal miljöorganisationer har tillsammans författat ett 
ståndpunktsdokument som svar till kommissionen under organisationen Europeiska 
Miljöbyrån55 . Organisationerna lyfter vikten av att redan i designstadiet undvika att 
toxiska kemikalier inkorporeras i produkter då det är den enskilt största insatsen som 
kan göras för att bidra till giftfria kretslopp. Man hänvisar här tillbaka till 
kommissionens arbetsdokument som gör gällande att 80% av en produkts 
miljöbelastning bestäms redan i designstadiet. Man anser också att definitionen av 
ämnen som inger betänkligheter ska vara så bred som möjligt och i grund och botten 
täcka alla ämnen som ger upphov till betänkligheter. Man är också för att gruppera 
och identifiera problematiska ämnen utifrån likhet, t.ex. bisfenoler, perfluorerade 
ämnen etc. Organisationerna bakom dokumentet vill också se utökade krav i 
befintliga direktiv (ekodesign, produktsäkerhet) tillsammans med utökat 
producentansvar för innehåll av farliga ämnen. Ståndpunksdokumentet innehåller 
flera ytterligare förslag och idéer kring utvecklingen av en cirkulär ekonomi men ett 
konkret förslag när det gäller spårbarhet av farliga ämnen går ut på införandet av ett 

 
54 EuRIC , 2018. Options to address the interface between chemical, product and waste legislation 
EuRIC position on the Communication and Commission Staff Working Document  
https://www.euric-aisbl.eu/images/Position_Interface_CPW_EuRIC__October_2018.pdf  
55 European Environmental Bureau, 2018. Position paper on the interface between chemicals, 
products and waste.  http://www.chemtrust.org/wp-content/uploads/Position-Paper-interface-CPW_-
final-003.pdf  

https://www.euric-aisbl.eu/images/Position_Interface_CPW_EuRIC__October_2018.pdf
http://www.chemtrust.org/wp-content/uploads/Position-Paper-interface-CPW_-final-003.pdf
http://www.chemtrust.org/wp-content/uploads/Position-Paper-interface-CPW_-final-003.pdf
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obligatoriskt informationsspårningssystem beträffande innehåll av farliga ämnen i 
hela materialcykeln till år 2025. Detta system ska enligt förslaget fram till år 2030 
vara frivilligt att använda för att förmedla information om allt kemiskt innehåll i 
produkter för att efter år 2030 övergå till obligatoriskt. De undertecknande 
organisationerna håller med om kommissionens förslag om att i möjligaste mån 
införa begränsningar för import av varor som innehåller SVHC ämnen som är 
tillståndspliktiga i Europa för att på så sätt minska den konkurrensnackdel för 
europiska företag som nuvarande lagstiftning innebär. 
 
ETRma 
De europeiska däck och gummitillverkarnas intresseorganisation ETRma har i ett 
ståndpunktsdokument från 201756  givit sin syn på de problem som identifierats av 
kommissionen. Organisationen anser att man vet vilka ämnen som inger 
betänkligheter som används i däck och att dessa behandlas av kemikalietillverkarnas 
exponeringsscenarier ända ned till avfallsstadiet men att det inte gäller för återvunna 
ämnen. Därför anser man att en ändring i kemikaliemyndigheten ECHAs vägledning 
om återvunna material skulle kunna lösa detta problem. 
När det gäller förekomst av farliga ämnen i återvunna material anser ETRma att 
debatten felaktigt utgår från att fara innebär risk och att förekomst av farliga ämnen 
inte automatiskt innebär en exponering som i sin tur ger upphov till en hälso- eller 
miljörisk. Att enbart basera sina beslut på innehåll av farliga ämnen riskerar därför 
att helt stoppa återvinning för många avfallsströmmar och leda till större 
avfallsförbränning. ETRma anser därför att redan tillgängliga metoder för risk-
nyttoanalyser (livscykelanalyser, socioekonomisk analys) ska användas när det gäller 
beslut som rör återvinning av material med innehåll av farliga ämnen. 
ETRMA uppmanar kommissionen att skyndsamt fastslå harmoniserade kriterier för 
när avfall upphör att vara avfall (EoW) då nuvarande situation fragmenterar den 
interna marknaden. 
Slutligen rekommenderar organisationen att överensstämmelsen mellan 
klassificering av kemikalier och avfall förbättras och att de principer som rör 
biotillgänglighet för blandningar i CLP även ska gälla för avfall.   
  
EERA 
Den europeiska intresseorganisationen för återvinnare av elektrisk och elektronisk 
utrustning EERA har i ett ståndpunktsdokument sammanfattat sin syn på åtgärder i 
gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall57. Dokumentet 
publicerades dock innan kommissionen publicerat sitt dokument och är därför mer 
allmänt hållet. EERA framhåller vikten av att återvinna och den betydelse det har för 
både koldioxid i atmosfären såväl som för resursutnyttjande av de ändliga resurserna 
som plast och metall som WEEE avfall innehåller. EERA poängterar också att det 
finns en god kunskap om vilka produktkategorier som innehåller vilka ämnen och 

 
56 ETRma, 2017. Analysis of the interface between chemicals, products and waste legislation and 
identification of policy options. http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2017-06-
19_etrma-position-paper-_roadmap_interface_chemical_product_waste_vf-2.pdf  
57 EERA, 2017.  EERA’s position on the stakeholder consultation  
Chemical, Product, Waste interface. https://www.eera-recyclers.com/publications  

http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2017-06-19_etrma-position-paper-_roadmap_interface_chemical_product_waste_vf-2.pdf
http://www.etrma.org/uploads/Modules/Documentsmanager/2017-06-19_etrma-position-paper-_roadmap_interface_chemical_product_waste_vf-2.pdf
https://www.eera-recyclers.com/publications
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hur dessa ska tas om hand i enlighet med standarderna WEEElabex och Cenelec 
EN/TS 50625. Organisationen vänder sig mot vad de anser vara en ökande trend att 
myndigheterna tillämpar produktlagstiftning på avfallsfraktioner när det gäller 
innehåll av t.ex. bromerade flamskyddsmedel och att detta försvårar och ibland 
omöjliggör gränsöverskridande transporter av avfall. Av denna anledning anser man 
också att om gränsvärden för innehåll av farliga ämnen i produkter ska tillämpas på 
återvunnet material så riskerar det att leda till att all plast från WEEE måste gå till 
förbränning vilket står i kontrast till målen om ökad cirkularitet. EERA efterlyser till 
sist också tydligare regler för när avfall upphör att vara avfall (EoW). 
 

4.2.2.3 Kommissionens sammanfattning av inkomna svar 
Den 4 mars 2019 publicerade kommissionen en rapport58 över de svar som inkommit 
beträffande åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter 
och avfall samt det tillhörande arbetsdokumentet. Totalt inkom 461 svar och 
ytterligare 40 bidrag i form av position papers. Svaren sorterades utifrån 
intressentgrupperna akademi/forskning, ideella organisationer (NGOs), 
regeringar/myndigheter, övriga (privatpersoner, konsultbolag etc), företag, samt 
intresseorganisationer för näringsliv/industri. Nedan presenteras delar av resultaten. 
 
En majoritet av respondenterna var överens om att de ämnen som ska anses inge 
betänkligheter bör vara SVHC, POPs, begränsningar i bilaga XVII som rör varor 
samt produktspecifika begränsningar.  
 
En stor majoritet var positiva till förslaget att ämnen som inger betänkligheter ska 
spåras, antingen innan ett bestämt datum eller genom sektorspecifika lösningar som 
tar hänsyn till vad som krävs för säker återvinning. Att spårning ska var frivilligt 
eller att det kan ske endast med analyser var det få som stödde. 
 
En oenighet kunde ses beträffande utjämning av skillnader mellan jungfruliga och 
återvunna material och om samma regler ska gälla eller om undantag kan göras efter 
riskbedömning och lönsamhetsanalys. NGOs var i högsta grad för att samma regler 
ska gälla och tydligast emot att undantag görs. 
 
På frågan om hur importerade varor bör hanteras så fanns en stor majoritet för att 
samma regler ska gälla importerade och inhemska varor samt att tullkontrollerna bör 
öka. Många svaranden uttryckte en oro över att ökad e-handel också får som 
konsekvens att importen av varor innehållande ämnen som inger betänkligheter ökar. 
 
En stor andel av de svarande stödde också förslagen om att inkorporera krav på att 
produkter ska designas för återvinning i lagstiftningen t.ex. ekodesigndirektivet, 

 
58 European Commission, 2019. Summary Report of the Public Consultation conducted by the 
European Commission based on the main issues identified in the Commission's Communication on 
the interface between chemical, product and waste legislation (COM(2018) 32 final) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-chemical-product-waste-
legilsation.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-chemical-product-waste-legilsation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/summary-report-public-consultation-chemical-product-waste-legilsation.pdf
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RoHs eller WEEE samt att utöka producentansvarets roll inom avfallslagstiftningen 
för att främja återvinning. 
 
En majoritet av intressenterna var för att vidareutveckla EU gemensamma kriterier 
för när avfall upphör att vara avfall (EoW). När det gäller undantag från 
registreringsplikt för återvunna ämnen och hur kontroll av överensstämmelse för 
EoW kriterier ska gå till var svaren olika för olika grupper. 
 
Att klassificering av farligt avfall och farliga ämnen under CLP ska göras mer lika 
stöddes av NGOs, akademi/forskning, regeringar/myndigheter och övriga medan 
intresseorganisationer för näringsliv/industri var emot. 
En majoritet av intressenterna var för att hänsyn ska tas till biotillgänglighet när det 
gäller klassificering av avfall. Endast NGOs var tydligt emot detta alternativ. 
 
Kommissionen avslutar sin rapport med att konkludera att majoriteten av 
intressenterna är eniga om relevansen av att gå vidare med de identifierade 
problemområdena samt att detta utgör en stadig grund för framtida beslut. 
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4.3 Sverige 
Miljöarbetet i Sverige styrs dels av ett generationsmål, dels av 16 miljömål med 
tillhörande etappmål. Generationsmålet är av riksdagen formulerat som ”Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. För att nå detta mål behöver de 16 
miljömålen i huvudsak vara uppfyllda. De miljömål som kopplar till farliga ämnen 
och återvinning är främst giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. Ett antal 
etappmål har också antagits av regeringen med syftet att medverka till uppfyllandet 
av miljömålen och flera etappmål är kopplade till farliga ämnen och ökad 
återvinning. En del etappmål har löpt ut medan andra går ut år 2020. Nya etappmål 
håller på att tas fram. Informationen är i huvudsak hämtad från webbplatsen Sveriges 
miljömål59. 
 

4.3.1 Miljömålet giftfri miljö 
Följande är riksdagens beskrivning av Miljömålet: ”Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och 
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”. 

Alla miljömål har preciseringar som ska förtydliga målets innebörd och användas för 
att förenkla uppföljningen. För giftfri miljö ser de preciserade målen ut som följer: 

• 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 

 

 

 
59 http://www.sverigesmiljomal.se/  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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 4.3.2 Etappmålen 
 

Avfall 
Ett etappmål som rör återvinning och farliga ämnen är målet ökad resurshushållning i 
byggsektorn. Här ska insatser vidtas så att förberedandet för återanvändning, 
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.  

Begränsad klimatpåverkan  
Minskade utsläpp av växthusgaser är ytterligare ett mål som delvis berör ökat 
cirkulärt materialutnyttjande. För detta mål finns flera tidsangivna delmål med början 
år 2020 då utsläppen för Sverige ska var 40% mindre än för år 1990 för att sedan nå 
noll i nettoutsläpp år 2045. 
 
Farliga ämnen  

• Beslut inom EU och internationellt som rör särskilt farliga ämnen ska 
innebära att dessa ämnen endast används under strikt reglerade former, blir 
föremål för prövning/utfasning samt att fler allvarliga egenskaper omfattas av 
begreppet. 

• Kunskapen om ämnens hälso-och miljöegenskaper ska ökas genom stärkta 
informationskrav för lågvolymämnen inom Reach (<10 ton).  

• Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och material ska göras 
tillgänglig under varans hela livscykel genom harmoniserade system för 
prioriterade varugrupper. 

• EUs kemikalieregler ska tillämpas eller revideras för att i större utsträckning 
utvärdera/pröva grupper av substanser med liknande 
egenskaper/struktur/tillämpning samt att substitutionsprincipens användande 
ökar vid t.ex. tillståndsansökningar 

• Kemikalietillsynen ska effektiviseras inom och mellan medlemsländerna. 

• Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och 
miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som 
möjligt undviks samtidigt som kretsloppen ska vara resurseffektiva. Ska 
genomföras med hjälp av likvärdiga krav för nyproducerade och återvunna 
material samt genom samordning av regler för kemikalier, avfall och 
produkter. 
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 4.3.3 Utvärdering av miljömålen 
Varje år sker en utvärdering av miljömålen och en rapport överlämnas till regeringen. 
Vart fjärde år sker också en fördjupad utvärdering och den senaste är från 201960. I 
utvärderingen bedöms om de åtgärder som görs är tillräckliga för att nå miljömålen. 
Som underlag till utvärderingen används de enskilda utvärderingar som görs av 
respektive ansvarig myndighet.  Kemikalieinspektionen har genomfört en fördjupad 
utvärdering av giftfri miljö i en separat rapport61 som innehåller en mer detaljerad 
analys. 

I Naturvårdsverkets sammanfattande rapport konstateras att giftfri miljö är ett av de 
mål som är svårast att nå och att målet inte kommer att nås till 2020. Anledningen är 
till stor del en konsekvens av en ökande konsumtion av både kemikalier och varor 
som i sin tur ger en ökad spridning av farliga ämnen. Redan kända miljögifter 
minskar medan nya ämnen används i dess ställe utan tillräcklig kunskap om 
inneboende egenskaper. I utvärderingen nämns också behovet av system för 
informationsöverföring och alternativ till farliga ämnen. 

Tre strategiska områden listas som särskilt viktiga för att nå giftfri miljö; 

• Kunskap och information om ämnes egenskaper, tillgängliggörande av 
informationen samt beslut fattade efter försiktighetsprincipen 

• Giftfria kemiska ämnen, material och varor som kan ingå i giftfria och 
resurseffektiva kretslopp behöver utvecklas och befintliga kretslopp avgiftas. 
Särskilt farliga ämnen behöver upphöra att användas och fasas ut globalt samt 
att definitionen ska inkludera extremt svårnedbrytbara och hormonstörande 
ämnen 

• Effektiv lagstiftning som tillser hög skyddsnivå för framförallt barn och 
känsliga grupper, tar hänsyn till kombinationseffekter och reglerar grupper av 
ämnen. Förbättrad tillsyn för att möta ökad import från utanför EU. 

I utvärderingen av de etappmål som beskrivits i 4.3.2 som gäller farliga ämnen så har 
inget av målen uppfyllts helt även om vissa delar är mer eller mindre uppfyllda. Ett 
av delmålen som delvis har nåtts är det som rör reglering av grupper av ämnen där en 
begränsning trätt i kraft för en grupp ämnen som kan omvandlas till det perfluorerade 
ämnet PFOA. 

 

 

 

 

 
60 Naturvårdsverket, 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6865-3.pdf?pid=24098  
61 Kemikalieinspektionen, 2019. Fördjupad utvärdering av giftfri miljö 2019. Rapport 2/19. 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2019/rapport-2-19-fordjupad-utvardering-av-giftfri-miljo-2019.pdf  

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6865-3.pdf?pid=24098
https://www.kemi.se/global/rapporter/2019/rapport-2-19-fordjupad-utvardering-av-giftfri-miljo-2019.pdf
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4.3.4 Giftfria och resurseffektiva kretslopp 
 
Giftfria och resurseffektiva kretslopp är benämningen på ett etappmål inom 
miljömålet giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har utifrån ett regeringsuppdrag 
publicerat en rapport62 med en strategi för hur detta etappmål ska kunna uppnås.  
Rapporten ger en god beskrivning av problematiken kring farliga ämnen i kretsloppet 
men också vilka behov som finns avseende kunskap och lagstiftning för att uppnå ett 
giftfritt och resurseffektivt kretslopp. Nedan tas några utvalda delar upp och 
sammanfattas. 
 
En aspekt som lyfts i rapporten och som är värd att nämna är att det för många 
särskilt farliga ämnen inte går att fastställa en säker exponeringsnivå, det finns inte 
någon tröskeldos. Det här gäller främst ämnen som är cancerframkallande eller 
hormonstörande. Ämnen med den här typen av egenskaper behöver enligt rapporten 
fasas ut vilket också miljömålet giftfri miljö syftar till; att användningen av särskilt 
farliga ämnen så långt som möjligt ska upphöra. 
 
I rapporten finns en sammanställning av publikationer som försökt beräkna samhälls- 
och företagsekonomiska kostnader kopplat till användningen av farliga kemiska 
ämnen. Även om beräkningarna innehåller osäkerheter ger de ändå en bild av att det 
rör sig om stora kostnader. Som exempel har det uppskattats att kostnaden för 
hälsoeffekter till följd av exponering för hormonstörande ämnen inom EU uppgår till 
157 miljarder Euro/år (mediankostnad). Ett annat exempel är 
Kemikalieinspektionens egna beräkning av kostnaden för frakturer i Sverige 
kopplade till kadmiuminnehåll i mat som uppgår till 4,2 miljarder kronor per år. 
 
Vidare så beskrivs vikten utav kunskap om kemikalieinnehåll för att minska riskerna 
för företag som vill använda återvunnet material. I linje med detta ligger marknadens 
efterfrågan på material med en känd sammansättning och utan farliga kemiska 
ämnen. Kemikalieinspektionen efterlyser också mer kunskap och krav i 
lagstiftningen kopplad till farliga kemiska ämnen. Här lyfter man en svaghet med 
Reach som innebär att för kemikalier som tillverkas eller importeras i små volymer 
(1-10 ton per år) så är kunskapskraven låga och i de flesta fall otillräckliga för att 
kunna genomföra en faro- eller riskbedömning. Det gör också att identifiering av 
särskilt farliga ämnen försvåras och dessa lågvolymämnen kan användas i nya 
produkter eller finnas i återvunnet material utan att den som hanterar materialet 
känner till riskerna.  
 
Förutom kunskapen behöver också informationen om innehållet av farliga ämnen 
förbättras och nå avfallshanterare och återvinnare. Här återfinns flera förslag 
relaterade till utökade krav i lagstiftningen om att förmedla informationen, bl.a. att 

 
62 Kemikalieinspektionen, 2016. Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – en strategi för 
arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport 7/16. 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-
kretslopp.pdf  

https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
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artikel 33 i Reach om informationsplikt vid SVHC innehåll bör utökas och även 
inkludera avfallsledet. 
 
Den globala handeln med varor tas upp som ett problem då de ingående ämnena inte 
behöver registreras inom Reach förutsatt att de inte är avsedda att avges och 
varuflödet medför därför ett okontrollerat inflöde av kemiska ämnen varav vissa är 
farliga eller särskilt farliga. Kemikalieinspektionen är därför positiva till att införa 
begränsningar i lagstiftningen för de ämnen som tas upp i bilaga XIV i Reach och 
blir tillståndspliktiga för att på så sätt likställa reglerna mellan importerade och EU 
producerade varor. 
 
Ett antal förslag listas över hur förebyggande kemikaliekrav kan förbättra 
förutsättningarna för en säker återvinning. Myndigheten vill att kraven för 
nyproducerat och återvunnet material ska vara likvärdiga vilket även ska gälla vid 
tillståndsplikt eller för begränsningar. Man vill också skärpa kraven för biocider som 
används i varor och utveckla lagstiftningen så att det blir lättare att bedöma och 
hantera grupper av kemiska ämnen istället för enskilda ämnen. 
 
Förutom styrmedel i form av lagstiftning diskuterar rapporten också andra drivkrafter 
i såsom krav från kunder som en viktig del i omställningen mot giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. Offentlig upphandling tas upp som ett exempel där krav 
som går utöver lagstiftningen bidrar med innovation och produktutveckling. Även 
dialog med branscher och företag ses som en del i lösningen. Till sist diskuteras 
behovet av att utveckla nya långsiktiga strategier och mål för hur kemikaliearbetet 
ska bedrivas framöver för att på ett säkert sätt sluta kretsloppen. 
 
 
 
4.3.5 Vägledning för ökad och säker materialåtervinning 
Naturvårdsverket har tillsammans med Kemikalieinspektionen tagit fram en 
vägledning 63som syftar till att ge stöd för en ökad och säker materialåtervinning som 
ett led i att nå giftfria och resurseffektiva kretslopp.  
 
Vägledningen har delats upp i tre huvudsakliga områden i enlighet med figur 2 
nedan. Under respektive område beskrivs olika typer av situationer (punkterna) med 
exempel på avfallsströmmar.

 
63 Naturvårdsverket, 2017. Vägledning för ökad och säker materialåtervinning. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-saker-materialatervinning.pdf 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-saker-materialatervinning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-saker-materialatervinning.pdf
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Figur 2. Översikt över uppdelningen i Naturvårdsverkets vägledning för ökad och säker materialåtervinning. 
 
 

Ökad återvinning 
Den typen av avfallsströmmar som Naturvårdsverket bedömer som tillräckligt fria 
från farliga ämnen för att en ökad återvinning ska kunna rekommenderas är flera av 
de fraktioner som redan idag har effektiva insamlingssystem. Det här gäller t.ex. 
papper, pappersförpackningar, metallskrot och glas.  
Trots att insamlingssystem finns så bedöms potentialen till ökad återvinning vara 
stor. Störst miljönytta i form av minskade klimatutsläpp ger återvinning av metaller 
med en minskning av utsläppen i storleksordningen 87-96 % beroende på metallsort. 
 
Med bättre kunskap, regler och teknik kan flera avfallsströmmar inkluderas i till 
denna grupp, t.ex. plast. Det här förutsätter dock åtgärder för att minska förekomst av 
farliga additiv redan i designprocessen samt flera andra åtgärder i enlighet med vad 
som diskuteras i den ovan beskrivna rapporten från Kemikalieinspektionen om 
giftfria och resurseffektiva kretslopp. ovan. 
 

Möjlig materialåtervinning   
I den här kategorin återfinns tre olika typer av avfallsströmmar. Dessa beskrivs 
nedan.  
 
Den första kategorin är avfall som har en stor potential för återvinning men där mer 
kunskap om innehållet, kontroll eller bättre teknik för separering av farliga ämnen 
krävs för att nå dit.  
För avfall som materialåtervinns och ingår i nya produkter ställs krav utifrån 
kemikalie- och produktlagstiftning. Lagstiftningen är olika strikt för olika produkter 
och därför kan styrning av användningen till applikationer som inte leder till så stor 
humanexponering eller till slutna system vara sätt att öka återvinningen men hålla 

Ökad 
Materialåtervinning

•Återvinn rena 
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riskerna på en acceptabel nivå trots förekomst av farliga ämnen. Exempel på 
avfallsströmmar som faller under denna kategori är plast (PVC från produktionsspill, 
grovavfall inlämnat till återvinningsstationer, uttjänta fordon och elektronik), gummi 
samt gruvavfall där möjlighet finns att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller.  
 
Den andra kategorin är avfall som består av särskilt värdefulla material, antingen 
genom ett högt resursvärde eller genom stor klimatvinst vid återvinning men som 
också innehåller särskilt farliga ämnen. Ytterligare en typ kan läggas till denna 
kategori och det är sådant avfall som innehåller kritiska råmaterial. En lista över den 
typen av material finns framtagen av EU kommissionen och innehöll vid den senaste 
utvärderingen 27 ämnen eller ämnesgrupper64. Med tillräcklig kunskap, teknik och 
metoder som innefattar lämpliga skyddsåtgärder kan återvinning av denna typ av 
avfall öka. 
 
Exempel på den här typen av avfall är bly från blybatterier som delvis kan användas 
till nya batterier samt avfall som innehåller näringsämnen, t.ex. rötrester, slam, 
livsmedelsavfall, stallgödsel och processat gruvavfall. 
 
Den tredje kategorin innefattar avfall där kunskapen och kontrollen av innehållet är 
otillräcklig och bortskaffande eller annan återvinning är lämpligare. Typiskt kan det 
röra sig om blandade avfall eller avfall där ursprunget är okänt. För den typen av 
avfall saknas ofta kunskap om innehåll av farliga ämnen men det kan också saknas 
lämpliga återvinningstekniker som kan säkerställa att det återvunna materialet håller 
en hög kvalitet. Om dessa delar saknas kan det vara bättre att försöka öka kunskapen 
på sikt genom t.ex. bättre sortering, analyser, separering. Exempel på avfall som 
faller inom denna kategori kan vara bygg- och rivningsavfall som ofta består av äldre 
produkter med okänt innehåll av farliga ämnen som i dagsläget är reglerade. Det kan 
särskilt gälla PVC plast där risken finns att tungmetaller såsom bly och kadmium 
använts som stabilisatorer och där många mjukgörare som använts har hälsoskadliga 
egenskaper. 
 

Återvinning olämplig 
 
De avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen (kandidatförteckningen), 
långlivade organiska föroreningar (POPs) eller begränsade ämnen (Reach bilaga 
XVII) bör inte återvinnas om det inte går att separera eller sortera bort de farliga 
ämnena i återvinningsprocessen.  Två olika kategorier har identifierats där 
hanteringen kan skilja sig åt. 
 
Den första kategorien innefattar avfall som innehåller särskilt farliga ämnen som är 
upptagna på kandidatlistan. Dessa ämnen har identifierats som särskilt farliga vilket 
innebär informationsplikt och att de på sikt ska fasas ut. Dessa ämnen bör enligt 
vägledningen inte återvinnas utan destrueras eller slutförvaras på ett säkert sätt. I 
vissa fall där användningen inte är begränsad i dagsläget och alternativet är 

 
64 http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical/ 
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nytillverkning av material som innehåller det farliga ämnet så kan återvinning vara 
motiverat om det inte innebär risker för hälsa eller miljö. Som exempel på ämnen 
som kan omfattas tar vägledningen upp ftalater och flamskyddsmedel på 
kandididatförteckningen. 
 
I den andra kategorin återfinns avfall som innehåller långlivade organiska föreningar 
eller ämnen som är begränsade enligt Reach bilaga XVII. Om ett avfall innehåller 
ämnen som är upptagna i EU:s POPs förordning65  i halter över gränsvärdena i bilaga 
IV så klassas avfallet som POPs avfall och det ska då förstöras. Återvinning av denna 
typ av avfall är förbjuden. Exempel på den här typen av ämnen och avfallsslag i vilka 
de kan återfinnas är vissa bromerade flamskyddsmedel (PBDE) i elektronik, PFOS i 
textilier och HBCDD i plast för isoleringsändamål. 
 
Utöver ämnena i POPs förordningen finns också ett antal begränsningars i Reach 
bilaga XVII66. I bilagan listas vilka begränsningar som gäller och eventuella 
gränsvärden för vilka halter som tillåts. Då begränsningarna gäller på samma sätt för 
nya och återvunna material bör återvinning av material som innehåller dessa ämnen 
vara restriktiv. Begränsningar i Reach finns t.ex. för vissa azofärgämnen i textiler 
(kläder, skor, handdukar, sängkläder) och tillåtna halter av PAHer i bildäck. 
 
 
4.3.6. Kartläggning av farliga ämnen – ett regeringsuppdrag 

Kemikalieinspektionen fick år 2017 i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga 
ämnen i främst konsumenttillgängliga varor som ännu inte är begränsade. Uppdraget 
syftar till ökad kunskap om förekomst av dessa ämnen men ska också skapa en bild 
över hur flödet i samhället ser ut och därmed ge en övergripande bild av 
exponeringen. Slutredovisning sker år 2020 men en delredovisning publicerades 
201867.  

I uppdraget arbetar myndigheten både övergripande genom ämnes- material- och 
branschkartläggning men också specifikt med olika produktgrupper. Rapporter från 
genomförda projekt publiceras på Kemikalieinspektionens hemsida. De projekt som 
hittills genomförts inom uppdraget är materialkartläggning av papper och papp, 
materialkartläggning av gummi och silikon68, kartläggning av farliga kemiska ämnen 

 
65 Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1519984118632&from=SV  
66 https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach  
67 Kemikalieinspektionen 2018, Regeringsuppdraget om kartläggning av farliga ämnen 2017-2020. 
Rapport 5/18. https://www.kemi.se/global/rapporter/2018/rapport-5-18.pdf  
68 Kemikalieinspektionen 2018. Chemical substances in elastomer materials. PM 4/18. 
https://www.kemi.se/glob, 20al/pm/2018/pm-4-18-chemical-substances-in-elastomer-materials.pdf   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1519984118632&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0850-20160930&qid=1519984118632&from=SV
https://echa.europa.eu/sv/substances-restricted-under-reach
https://www.kemi.se/global/rapporter/2018/rapport-5-18.pdf
https://www.kemi.se/glob,%2020al/pm/2018/pm-4-18-chemical-substances-in-elastomer-materials.pdf
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i intimhygienprodukter69, plastpartiklar i kosmetiska och kemiska produkter70 samt 
kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem71.  

Utöver dessa pågår och planeras ytterligare sammanställningar och undersökningar 
av material och produktgrupper, t.ex. kemikalier i textiler och i 
livsmedelsförpackningar.  

 
4.3.7 Forskning- och utvecklingsprogram 

Flera forskning- och utvecklingsprogram pågår som på olika sätt berör området 
farliga ämnen och resursutnyttjande. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) 
har under 2019 utlyst ett forskningsprogram om totalt 100 miljoner kronor som med 
hjälp av grön kemi ska utveckla nya kemikalier, och redan på designstadiet minimera 
hälso- och miljöpåverkan. Programmet som är Mistras största satsning hittills startar 
2020 och har fått namnet Mistra SafeChem72.  
Ett annat Mistra program är STEPS73 som syftar till att ta fram nya plaster baserade 
på bioråvara. Plasterna ska produceras på ett hållbart och ha önskade egenskaper och 
samtidigt vara återvinningsbara. Programmet pågår mellan 2016 - 2020 år 
årsrapporter för 2016 - 201774 och 201875 finns tillgängliga.  
 
SusChem Sweden som lanserades i maj 2019, har som mål att öka samverkan mellan 
forskning och industri i Sverige för att öka takten i utvecklingen av hållbara 
kemikalier, material och processer. Projektet har idag fokus på tre områden: 1) 
Plastforskning för cirkuläret, 2) Processutveckling för förnybara specialkemikalier 
och 3) Användning av klimatsmarta material och kemikalier i infrastruktur och 
samhällsbyggnad76.  
 
I november 2017 fick RISE i uppdrag av regeringen att starta ett 
substitutionscenter77. Centrumets uppdrag är att stödja verksamheter i deras arbete 
med substitution av farliga kemiska ämnen med särskild fokus på att minska de 
särskilt farliga ämnen som kan finnas i konsumentprodukter.   

 
69 Kemikalieinspektionen 2018. Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter. 
Rapport 3/18. https://www.kemi.se/global/rapporter/2018/rapport-3-18.pdf  
70 Kemikalieinspektionen 2018. Kartläggning av polymerpartiklar i kosmetiska och kemiska 
produkter. PM 3/18. https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-3-18-kartlaggning-av-polymerpartiklar-
i-kosmetiska-och-kemiska-produkter.pdf  
71 Kemikalieinspektionen 2018. Kartläggning av kriterier för farliga ämnen i miljömärkningssystem. 
PM 1/18. https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-1-18-kartlaggning-av-kriterier-for-farliga-amnen-
i-miljomarkningssystem.pdf  
72 Mistras hemsida, besökt 2019-09-19. https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-
minskad-exponering-for-farliga-kemikalier/ 
73 http://steps-mistra.se/ 
74 STEPS, Annual report 2016-2017. https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/STEPS-
Annual-report-2016-17.pdf  
75 STEPS, Annual report 2018. https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/steps-annual-
report-2018.pdf 
76 SusChem Sweden 2019, Tillverkning av klimatsmarta molekyler. 
https://suschem.files.wordpress.com/2019/06/suschem-sweden-fou-agenda_web_13-sidor-2019.pdf  
77 Substitutionscentrum http://www.substitutionscentrum.se/  

https://www.kemi.se/global/rapporter/2018/rapport-3-18.pdf
https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-3-18-kartlaggning-av-polymerpartiklar-i-kosmetiska-och-kemiska-produkter.pdf
https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-3-18-kartlaggning-av-polymerpartiklar-i-kosmetiska-och-kemiska-produkter.pdf
https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-1-18-kartlaggning-av-kriterier-for-farliga-amnen-i-miljomarkningssystem.pdf
https://www.kemi.se/global/pm/2018/pm-1-18-kartlaggning-av-kriterier-for-farliga-amnen-i-miljomarkningssystem.pdf
https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier/
https://www.mistra.org/forskningsprogram/design-for-minskad-exponering-for-farliga-kemikalier/
http://steps-mistra.se/
https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/STEPS-Annual-report-2016-17.pdf
https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/STEPS-Annual-report-2016-17.pdf
https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/steps-annual-report-2018.pdf
https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2017/10/steps-annual-report-2018.pdf
https://suschem.files.wordpress.com/2019/06/suschem-sweden-fou-agenda_web_13-sidor-2019.pdf
http://www.substitutionscentrum.se/
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5 Hinder för en ökad cirkulär materialanvändning  
I över 150 år har den industriella ekonomin präglats av en linjär modell när det 
kommer till produktion och konsumtion. Modellen brukar på engelska beskrivas som 
take, make, dispose vilket sammanfattande beskriver hur råmaterial tas fram, säljs, 
används och sedan bränns upp eller blir till avfall78. Ideér och diskussioner kring 
alternativa cirkulära modeller har pågått sedan 1970-talet79 men har aktualiserats 
under 2010-talet. Flera stora multinationella företag har påbörjat en övergång till 
cirkulära affärsmodeller men enligt kritiker så är det än så länge bara kosmetiska 
förändringar och den linjära affärsmodellen är fortfarande rådande80. 

För att få en fungerande cirkulär ekonomi krävs åtgärder i hela en produkts livscykel 
såsom design, produktion, konsumtion och avfallsfasen81. Dessutom behöver det 
finnas en marknad för återanvändning och för återvunna material. Detta existerar för 
några material som papper och metall medan efterfrågan för andra material 
fortfarande är i en utvecklingsfas82. Låga priser för t.ex. nya plastmaterial gör att det 
kan bli för dyrt att använda återanvänd plast i produkter83.   

En viktig anledning till avsaknaden av efterfrågan och marknad för återvunna 
material är osäkerhet kring materialens kvalitet. Avsaknaden av EU gemensamma 
standarder/kriterier för att kvantifiera farliga ämnen i återvunnit material kan göra det 
svårt och kostsamt att säkerställa kvaliteten på det återvunna materialet och här är en 
bidragande faktor osäkerhet beträffande innehåll av farliga ämnen84. Under 
plattformen för polyolefin cirkulär ekonomi pågår initiativ för att utveckla EU-

 
78 Ellen Macarthur Foundation, 2013. Towards the Circular Economy Vol. 1: an economic and 
business rationale for an accelerated transition. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-
Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf  
79 Wautelet T, 2018. The concept of circular economy: Its origins and its evolution. 
80 Kirchherr J, Hekkert M, Bour R, Huijbrechtse-Truijens A, Kostense-Smit E, Muller J, 2017. 
Breaking the barriers to the circular economy. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barr
iers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf  
81 Europeiska Kommissionen, 2015, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy,  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF 
82 Europeiska Kommissionen, 2015, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy,  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF 
83 Kirchherr J, Hekkert M, Bour R, Huijbrechtse-Truijens A, Kostense-Smit E, Muller J, 2017. 
Breaking the barriers to the circular economy. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barr
iers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf  
84 Europeiska Kommissionen, 2015, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy,  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barriers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barriers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barriers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/171106_white_paper_breaking_the_barriers_to_the_circular_economy_white_paper_vweb-14021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
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omfattande kvalitetsstandarder för sorterad plast, harmonisering av testmetoder för 
återvunnet plastmaterial och certifiering av plaståtervinningsverksamhet85.  

Befintlig lagstiftning kan också utgöra hinder för återanvändning och återvinning av 
material, t.ex. avsaknaden av harmoniserade regler för när avfall upphör att vara 
avfall som kan förhindra gränsöverskridande transporter och få till följd att företag 
som har en efterfrågan inte får tillgång till återvunnet material86. 

Problematiken kring förekomsten av farliga ämnen och dess betydelse för 
återvinning är denna rapports huvudfokus. I följande kapitel vilket beskrivs på vilket 
sätt farliga ämnen utgör ett problem, vilka material som främst berörs samt 
kunskapsläget beträffande förekomst i återvunna material och i produkter. 

 

5.1 På vilket sätt utgör farliga ämnen ett hinder - problembeskrivning och 
omfattning  
Kemikalier är en stor och viktig del av både ekonomin och de flesta människors 
vardag. Den globala tillverkningen av kemikalier ökade från omkring 7 miljoner ton 
år 1950 till över 400 miljoner ton år 200087 Utvecklingen har dock inte avstannat 
utan värdet utav den globala kemikalieförsäljningen fördubblades mellan 2004 och 
2014 och marknaden förväntas växa med 4% årligen fram till 202088. Användning av 
kemikalier har till stor del möjliggjort det välstånd och de bekvämligheter som vi 
idag tar för givet men inte utan att det medfört problem.  
 
Förekomst och innehåll av farliga kemiska ämnen i material och produkter är något 
som fått ökad uppmärksamhet och som inte sällan leder till tidningsrubriker eller 
larmrapporter. Kemisk förorening har identifierats som en av nio planetära gränser, 
processer som reglerar stabiliteten och motståndskraften hos jordsystemet och vars 
överskridande kan få förödande konsekvenser för livet på jorden89. Kemikalier 
relaterade till mänskliga aktiviteter kan hittas även i de mest avlägsna platserna på 

 
85 Europeiska kommissionen 2019,  European Circular Economy Stakeholder Platform - Polyolefin 
Circular Economy Platform, https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/dialogue/existing-eu-
platforms/polyolefin-circular-economy-platform 
86 Europeiska Kommissionen, 2018, Communication on the implementation of the circular economy 
package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321 
87 Kemikalieinspektionen, 2010. Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv. Utvecklingstendenser i 
världen, EU och Sverige 2010. Rapport Nr. 2/10 https://www.kemi.se/global/rapporter/2010/rapport-
2-10-kemisk-industri-ur-ett-ekonomiskt-perspektiv.pdf  
88 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017. Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th environment action programme,. 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf  
89 Rockström, J.,Steffen W, Noone K, Persson Å, Chapin F.S, Lambin E,  Lenton T.M, Scheffer M, 
Folke C, Schellnhuber H, Nykvist B,. De Wit C.A, Hughes T, van der Leeuw S, Rodhe H, Sörlin S,  
Snyder P.K,  Costanza R,  Svedin U, Falkenmark M, Karlberg L, Corell R.W, Fabry V.J Hansen J,  
Walker B, Liverman D, Richardson K, Crutzen P and Foley J, 2009. Planetary boundaries:exploring 
the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2): 32. 
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/  

https://www.kemi.se/global/rapporter/2010/rapport-2-10-kemisk-industri-ur-ett-ekonomiskt-perspektiv.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2010/rapport-2-10-kemisk-industri-ur-ett-ekonomiskt-perspektiv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/


 
 

 42 (71)  
 

  

 
jorden såsom djuphavsgravar90. Uppskattningar tyder också på enorma kostnader på 
samhällsnivå till följd av effekter förknippade med exponering för kemikalier t.ex. 
cancer, fertilitetsproblem, diabetes, benskörhet etc91. Liknande uppskattningar kan 
också göras för miljöeffekter även om komplexiteten hos ekosystem gör att 
effekterna kan vara svåra(re) att upptäcka eller kvantifiera. 
 
Kemiska ämnen förekommer inte bara i typiska kemiska produkter såsom bränsle, 
lim, färg, rengöringsmedel etc. utan ingår i alla material, produkter och varor som vi 
har runt omkring oss. Varje enskild människa exponeras därmed för en närmast unik 
och okänd (se kapitel 6.1) blandning av ämnen varje dag varav en stor andel har 
farliga egenskaper. Kunskapen om vad exponering för dessa blandningar kan ge 
upphov till för effekter är fortfarande låg även om mycket forskning pågår. Den 
Europiska livsmedelsmyndigheten EFSA har nyligen publicerat en vägledning92 för 
riskbedömning av blandningar. I sin redogörelse av kunskapsläget anger man att 
bevis pekar på att blandningar av kemikalier som alla förekommer i halter under de 
där effekterna kan ses för varje individuell kemikalie kan ge upphov till toxiska 
effekter. En statlig offentlig utredning (SOU) som behandlar kombinationseffekter 
och gruppvis hantering av ämnen kommer att presenteras under hösten 201993.  
 
I en underlagsrapport till EU kommissionen inför framtagandet av en strategi för 
giftfri miljö inom ramen för det 7:e miljöhandlingsprogrammet beräknas över 
100 000 kemiska ämnen finnas på den europeiska marknaden och 35 000 i volymer 
över 1 ton per år. Av dessa bedöms mer än 60% vara farliga för människa eller 
miljön baserat på tillgängliga data94. Att ett ämne är farligt behöver dock inte utgöra 
ett problem i sig utan farligheten måste sättas i relation till användningen. 
Bedömning av kemikalier utgår därför från risk vilket förutom farlighet även 
inkluderar exponering dvs risk = exponering * fara. Ett farligt ämne som hanteras i 
ett slutet system där ingen exponeras innebär således en låg risk. För särskilt farliga 
ämnen finns det dock anledning att agera utifrån inneboende farlighet då det rör sig 
om så allvarliga konsekvenser för den som exponeras.   
 
En grundsten i Reach är att den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen är 
skyldig att ta fram information, hantera och kommunicera ämnets risker. Den som 
sätter ett ämne på marknaden måste ta reda på hur ämnet är tänkt att användas och 

 
90 Jamieson A.J, Malkocs T, Piertney S.B, Fujii T and Zhang Z, 2017. Bioaccumulation of persistent 
organic pollutants in the deepest ocean fauna. Nature Ecology &Evolution, 1(3):0051 
91 Kemikalieinspektionen 2016, Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp. Rapport 7/16 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-
kretslopp.pdf 
92 EFSA Scientific Committee, 2019. Guidance on harmonised methodologies for human health, 
animal health and ecological risk assessment of combined exposure to multiple chemicals. 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5634  
93 Kommittédirektiv 2018:25 
https://www.regeringen.se/496593/contentassets/f7c78689d81c4569bc169cbbcac51542/kombinations
effekter-och-gruppvis-hantering-av-amnen-dir.-201825 
94 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017. Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th environment action programme. 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf 
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https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5634
https://www.regeringen.se/496593/contentassets/f7c78689d81c4569bc169cbbcac51542/kombinationseffekter-och-gruppvis-hantering-av-amnen-dir.-201825
https://www.regeringen.se/496593/contentassets/f7c78689d81c4569bc169cbbcac51542/kombinationseffekter-och-gruppvis-hantering-av-amnen-dir.-201825
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
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visa hur ämnet kan hanteras säkert, dvs. med låg risk genom hela tillverknings och 
användningsfasen. Om riskerna inte är hanterbara har myndigheterna möjlighet att 
begränsa användningen och farliga ämnen som identifieras ska på sikt fasas ut. Att 
kraven på information i registreringsunderlagen efterlevs faller under ECHAs ansvar 
även om myndigheten enligt Reach endast är ålagda att kontrollera 5% av de dossiers 
som lämnas in. Det här innebär att dataunderlaget för de allra flesta ämnen inte gås 
igenom och att viktiga data därför ofta saknas. Det här kan få som konsekvens att 
ämnet inte klassificeras korrekt och framstår som mindre farligt än vad det 
egentligen är. En uppmärksammad rapport95 beställd av det tyska naturvårdsverket 
visar att av de 1814 i studien utvärderade dossierna för ämnen i det högsta 
tonnageintervallet (>1000 ton per år), så var det 58% som inte bedömdes uppfylla 
informationskraven och resterande 42% gick inte att bedöma med säkerhet. Endast 
ett av de undersökta underlagen bedömdes vara helt komplett och därmed uppfylla 
lagkraven. ECHA har tillsammans med kommissionen tagit fram en plan för att 
komma till rätta med detta problem och öka andelen utvärderade dossiers till minst 
20% för respektive tonnageintervall96. 
 
De skyldigheter som Reach medför när det gäller att begränsa riskerna med ett ämne 
upphör att gälla när produkten blivit avfall. I avfallsledet blandas därför uttjänta 
produkter (med vissa undantag, t.ex. elektronik, batterier, uttjänta fordon) med vitt 
skiljt kemikalieinnehåll och avfallsoperatören kan endast förlita sig på egen kunskap, 
erfarenhet och i viss utsträckning analyser (se kap 7) för att avgöra innehållet. Det 
återvunna materialet kan därför få ett kemikalieinnehåll som inte lämpar sig för vissa 
applikationer (t.ex. leksaker eller material i kontakt med livsmedel), ge upphov till en 
okontrollerad exponering och därmed också medföra risker för hälsa och miljö.  
 
I en linjär ekonomi där materialet är slutförbrukat efter en användning och där dess 
inneboende restvärde begränsas till energin som kan utvinnas vid förbränning så är 
detta inte nödvändigtvis ett problem (sett ur ett materialhanteringsperspektiv) 
förutsatt lämplig förbränningstemperatur och effektiv rökgasrening etc. Jordens 
resurser är dock till stor del ändliga och förbränning av fossila material leder till 
utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet.  
 
Till skillnad från i den linjära ekonomin så är innehåll av farliga kemiska ämnen ett 
problem i den cirkulära ekonomin eftersom materialet ska användas igen till en ny 
produkt. Det återvunna materialet ska dessutom kunna konkurrera med ny råvara. 
Här uppstår ytterligare ett problem med avfallets blandade och okända innehåll då 
ämnen som redan har reglerats och i vissa fall förbjudits återinjiceras in i kretsloppet 
när produkter som tillverkades innan förbudet började gälla blir till avfall. 

 
95 Springer A, Hermann H, Sittner D, Herbst U, Schulte A, 2015. REACH Compliance: Data 
availability of REACH Registration. Part 1: Screening of chemicals >1000 tpa. Federal Environment 
Agency, Report nr 002111. 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_43_2015_reach_
compliance_data_availibility_of_reach_registrations_0.pdf 
96 REACH Evaluation Joint Action Plan Ensuring compliance of REACH registrations. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en
/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_43_2015_reach_compliance_data_availibility_of_reach_registrations_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_43_2015_reach_compliance_data_availibility_of_reach_registrations_0.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17
https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en/0003c9fc-652e-5f0b-90f9-dff9d5371d17
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Livslängden för olika produkter och varor varierar stort, alltifrån veckor och månader 
(t.ex. livsmedelsförpackningar) till decennier97 (t.ex. byggmaterial, kablage), vilket 
gör att problemet med förbjudna ämnen kan kvarstå under en lång tid. Att få bort 
dessa ämnen (dekontaminera) ur kretsloppet är inte enkelt och sker till stor del på 
bekostnad av resursutnyttjande då material som sorteras ut med anledning av dess 
kemikalieinnehåll inte återanvänds utan oftast går till förbränning med 
koldioxidutsläpp som följd98. 
 
Vad har då gjorts för att förhindra att farliga ämnen används i produkter och i 
förlängningen utgör ett problem i materialkretsloppet? Sedan Reach började gälla i 
januari 2007 så har sammanlagt 201 ämnen (september, 2019) eller ämnesgrupper 
identifierats som särskilt farliga och tagits upp på kandidatförteckningen. Av dessa är 
43 tillståndspliktiga, dvs upptagna på bilaga XIV. Utöver dessa ämnen har 
begränsningar införts för 63 ämnen eller ämnesgrupper i bilaga XVII. 
 
Identifieringen och regleringen av särskilt farliga ämnen inom Reach har beskyllts 
för att vara långsam, främst från ideella organisationer (NGOs), t.ex. ChemSec99. 
ChemSec publicerade redan 2008 en lista med ämnen som identifierats som särskilt 
farliga utifrån de kriterier som anges i Reach, den s.k. SIN List100 och den innehåller 
i dagsläget (juni 2019) 919 ämnen, alltså betydligt fler än kandidatförteckningen trots 
samma urvalskriterier. 
Ett visst medhåll till kritiken kan ses i den utvärdering av Reach som genomförts av 
Kommissionen där det uppges att lagstiftningen resulterat i färre studier än förväntat 
som kunnat leda till identifieringen av ämnen med särskilt farliga egenskaper101.    
 
Globaliseringen och handeln med varor har ökat kraftigt vilket också medfört ett ökat 
inflöde av varor tillverkade utanför EU102. För dessa varor gäller inte samma regler 
som för europeiskt tillverkade motsvarigheter eftersom tillståndsplikt inom ramen för 
Reach endast gäller inom EU. Trots att skyldigheten när det gäller att upplysa om 
innehåll av särskilt farliga ämnen även gäller för importerade varor så är 
efterlevnaden sämre vilket avspeglar sig i tillsynsrapporter och den statistik som 

 
97 Bolinius D.J, Sobek A, Löf M.F and Undeman E, 2018. Evaluating the consumption of chemical 
products and articles as proxies for diffuse emissions to the environment. Environ. Sci.: Processes 
Impacts, 2018,20, 1427 https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2018/em/c8em00270c  
98 RISE, 2019. Mapping and Evaluation of some Restricted Chemical Substances in Recycled Plastics 
Originating from ELV and WEEE Collected in Europe. RISE Report 2019:28. http://ri.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf 
99 https://chemsec.org/letters-to-hansen/ 
100 https://chemsec.org/sin-list/  
101 European Commission, 2018. Commission staff working document accompanying the document 
communication from the commission to the European parliament, the council and the European 
economic and social Commission, General Report on the operation of REACH and review of certain 
elements https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2834985c-2083-11e8-ac73-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF  
102 Kemikalieinspektionen, 2019 Fördjupad utvärdering av giftfri miljö 2019. Rapport 2/19 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2019/rapport-2-19-fordjupad-utvardering-av-giftfri-miljo-
2019.pdf  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2018/em/c8em00270c
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf
https://chemsec.org/letters-to-hansen/
https://chemsec.org/sin-list/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2834985c-2083-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2834985c-2083-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.kemi.se/global/rapporter/2019/rapport-2-19-fordjupad-utvardering-av-giftfri-miljo-2019.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2019/rapport-2-19-fordjupad-utvardering-av-giftfri-miljo-2019.pdf
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finns att tillgå på EUs sida Safety Gate103. En studie av ECHA104 visar att i 
genomsnitt 18 % av produkter på den europeiska marknaden inte uppfyller kraven i 
Reach (22 utvalda begränsningar i bilaga XVII undersöktes) och att andelen är större 
för produkter importerade från Kina (17%) eller från oidentifierade ursprung (39 %) 
än de som produceras inom EU (10 %). De importerade varorna hamnar även de i 
avfallsledet och innebär en svårkvantifierad källa av farliga ämnen som kan vara 
problematisk ur återvinningssynpunkt. 

 

Att farliga ämnen bör ersättas där det är möjligt är sannolikt de flesta konsumenter 
och företag överens om105. Hur detta görs i praktiken och med vilken ambitionsnivå 
varierar dock stort. Kemikalier i en produkt eller material har i de allra flesta fall en 
funktion som påverkar och bestämmer de önskade egenskaperna. Mjukgörare tillsätts 
t.ex. till PVC-plast med syftet att göra den mjukare och mer formbar och därmed 
lämpa sig för en mängd användningsområden såsom förpackningar, slangar, 
membran, bollar, leksaker, konstläder, golv m.fl106. När ett ämne regleras på grund 
av dess farliga egenskaper är ett snabbt och lätt sätt att byta ut ämnet och samtidigt 
bibehålla funktionen att byta mot ett snarlikt ämne som inte är reglerat. Detta kan ske 
med goda avsikter, men i de fall då ersättningsämnet inte har genomgått de tester 
som krävs för att identifiera liknande egenskaper kan substitutionen vara 
problematisk. En djupare analys av problematiken kring mjukgörare (ftalater) finns i 
en rapport av kemikalieinspektionen från 2015107. Andra exempel där ämnen byts ut 
mot liknande ämnen med snarlika egenskaper är Bisfenol-A (BPA) som ersätts med 
t.ex Bisfenolerna S, M, B, AP, AF, F och BADGE108,109 och där 
kemikalieinspektionen i en rapport från 2017110 hittat 37 olika bisfenoler med 
möjliga hormonstörande effekter likt de BPA uppvisar. Ytterligare en omdiskuterad 
grupp av ämnen är de per- och polyfluorerade ämnena (PFAS) där 

 
103https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNoti
fications&lng=sv 
104 ECHA, 2018.  Forum Ref-4 Project Report -  Harmonised Enforcement Project on Restrictions. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_4_report_en.pdf/b53f5cd9-64a4-c120-1953-
e9e176b9c282   
105 Kemikalieinspektionen, 2012. Material recycling without hazardous substances. PM 14/12 
https://www.kemi.se/global/pm/2012/pm-14-12-recycled-materials.pdf 
106 Klima- og forurensningsdirektoratet, 2013. Hazardous substances in plastic materials. TA-3017. 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf  
107 Kemikalieinspektionen, 2015. Phthalates which are toxic for reproduction and endocrine-disrupting 
– proposals for a phase-out in Sweden. Report 4/15  
https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/report-4-15-phatalates.pdf  
108 Anses, 2013. OPINION of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health 
& Safety on the assessment of the risks associated with bisphenol A for human health, and on 
toxicological data and data on the use of bisphenols S, F, M, B, AP, AF and BADGE  
https://www.anses.fr/en/system/files/CHIM2009sa0331Ra-0EN.PDF 
109 Trasande L, 2017. Exploring regrettable substitution: replacements for bisphenol A 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30046-3.pdf 
110 Kemikalieinspektionen, 2017. Bisfenoler – en kartläggning och analys. Rapport 5/17. 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2017/rapport-5-17-bisfenoler-en-kartlaggning-och-analys.pdf 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=sv
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=sv
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_4_report_en.pdf/b53f5cd9-64a4-c120-1953-e9e176b9c282
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_4_report_en.pdf/b53f5cd9-64a4-c120-1953-e9e176b9c282
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/report-4-15-phatalates.pdf
https://www.anses.fr/en/system/files/CHIM2009sa0331Ra-0EN.PDF
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30046-3.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2017/rapport-5-17-bisfenoler-en-kartlaggning-och-analys.pdf
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kemikalieinspektionen i en rapport111 från 2015 konstaterade att endast ca 2% av 
totalt 3000 (då kända) PFAS var registrerade inom Reach och att kunskapen om 
ämnena var mycket låg. 

 

För att sammanfatta så är problematiken kopplad till kemikalieanvändningen stor och 
komplex. Ovan presenterade problemsammanställning gör inte heller anspråk på att 
vara heltäckande. Den stora mängden farliga ämnen, de kostsamma och potentiellt 
svåra konsekvenserna för människa och miljö, bristen på kunskap om ämnenas 
egenskaper, avfallets blandade och okända innehåll, svårigheterna med att 
dekontaminera kretsloppet samt det stora behovet av mer resurseffektiv 
materialanvändning pekar mot att en stor och övergripande förändring måste ske. 
Dessa problem bör också kunna motivera att i större utsträckning använda sig av 
försiktighetsprincipen när det gäller särskilt farliga ämnen, en princip som finns 
inskriven i artikel 191 i Europeiska unionens funktionssätt112. 

 

5.2 Farliga ämnen i återvunna material 
I en nyligen publicerad undersökning utförd av RISE och finansierad av 
Naturvårdsverket så har förekomst av farliga ämnen i återvunnen plast med ursprung 
i uttjänta fordon (ELV) och elektronisk och elektronisk utrustning (WEEE) 
undersökts113. Rapporten fokuserar på material som har genomgått en 
återvinningsprocess och inte det ingående materialet vilket ger en bild av vad som 
faktiskt kan förväntas förekomma i återvunnet material som säljs på marknaden. 
Totalt undersöktes 54 olika återvunna plastmaterial från olika återvinnare i Europa. 
Proverna analyserades för förekomst av i lagstiftning begränsade ämnen i form av 
kadmium, bly, kvicksilver, bromerade flamskyddsmedel, mjukgörare samt kort- och 
medellånga klorerade klorparaffiner. 
 
Resultaten visar att 1 av 54 prov innehöll koncentrationer över 100 ppm kadmium (= 
0,01%, gränsvärde i RoHS). För bly var resultaten liknande och alla prover låg under 
gränsvärdet om 1000 ppm (uppmätt medelhalt 32 ppm/0,0032%). Kvicksilver kunde 
inte detekteras i något prov. I 47 av 54 prover detekterades brom med en medelhalt 
om 377 ppm och i 2 prover överskreds gränsvärdet i RoHS om 1000 ppm. Av 
proverna innehöll 72% mindre än 500 ppm brom och resterande 28% mer än 500 
ppm. GC-MS analyser visade att endast 17 av proverna innehöll ett eller flera av de 
reglerade flamskyddsmedlen och summan av alla reglerade flamskyddsmedel var i 
dessa prover i medel 58 ppm. Majoriteten av brominnehållet i de återvunna 
materialen kommer därmed från icke reglerade bromerade ämnen. Vilka dessa 
ämnen är har inte undersökts och inte heller om de medför någon risk. Förekomsten 

 
111 Kemikalieinspektionen, 2015. Förekomst och användning av högluorerade ämnen och alternativ. Rapport 6/15. 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-6-15-forekomst-och-anvandning-av-
hogfluorerade-amnen-och-alternativ.pdf 
112 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:12016E191  
113 RISE, 2019. Mapping and Evaluation of some Restricted Chemical Substances in Recycled 
Plastics Originating from ELV and WEEE Collected in Europe. RISE Report 2019:28. http://ri.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf  

https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-6-15-forekomst-och-anvandning-av-hogfluorerade-amnen-och-alternativ.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2015/rapport-6-15-forekomst-och-anvandning-av-hogfluorerade-amnen-och-alternativ.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:12016E191
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295690/FULLTEXT02.pdf
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skulle dock kunna vara ett exempel på osund substitution.  Inga halter över 
detektionsgränserna kunde hittas för varken kortkedjiga klorparaffiner (SCCP, 
50ppm) eller mellankedjiga klorparaffiner (MCCP, 100ppm). Inga av de plasttyper 
som undersöktes är de som vanligen innehåller mjukgörare men polystyren (PS) kan 
göras mjuk med hjälp av DEHP varför PS proverna skickades på analys. DEHP 
påträffades i 10 av 16 undersökta prover. 
 
I en tidigare undersökning114 utförd av Swerea IVF (nuvarande RISE IVF) och 
bekostad av Norska Miljødirektoratet, undersöktes samma typ av avfall, dvs. WEEE 
och ELV med avseende på innehåll av deka-BDE (BDE-209), totalbrom, PBDE samt 
ytterligare några bromerade flamskyddsmedel. Totalt 50 prov köptes in och testades 
för innehåll av totalbrom med XRF. De 25 prover med högst halter av brom 
analyserades med avseende på innehåll av BDE-209, andra PBDE samt 
hexabromocyklododekan (HBCDD). Av dessa analyserades 10 prover dessutom för 
innehåll av tetrabromobisfenol (TBBPA) samt dekabromodifenyletan (DBDPE). 
Resultaten visar att 22 av 25 analyserade prover innehöll deka-BDE, Högst halt (900 
ppm) uppmättes i ett referensprov som inte genomgått någon form av ytterligare 
processning efter det att nedmalning och metallseparering skett (inte kommersiellt 
tillgängligt utan inköpt som referens för att visa på halter innan åtgärder vidtagits). 
För material som genomgått en separationsprocess var den högsta uppmätta halten 
280 ppm. 
 
Halterna av övriga (POP) BDE var låga, även i referensprovet. Alla prover som 
analyserades för DBDPE innehöll mätbara halter där de material som genomgått en 
separationsprocess i medel innehöll 130 ppm jämfört med det obehandlade 
referensprovets 3000 ppm. Liknande resultat kunde ses för TBBPA där 8 av 9 prover 
innehöll i medel 44 ppm och referensprovet 1100 ppm. För HBCDD uppvisade 6 
prover halter över 10 ppm med en maximal uppmätt halt om 47 ppm. 
 
I studien uppskattas också hur mycket av den plast som behandlas av återvinnarna 
som sorteras bort (pga kemikalieinnehållet) beroende på dess ursprung. För plast från 
kyl- och frysskåp beräknades ca 20% förvinna, från hushållselektronik ca 30% och 
från uttjänta fordon ca 50%. Även i denna studie såg man att halterna av de 
analyserade reglerade ämnena inte kunde förklara all förekomst av brom som 
uppmättes med XRF utan att resterande brom sannolikt kommer från andra 
oidentifierade flamskyddsmedel. 
 
Den ideella organisationen Arnika har i flera rapporter publicerat resultat från 
undersökningar av kemikalieinnehåll i produkter av återvunnet material. I en 
rapport115 från 2018 undersöktes förekomsten av bromerade flamskyddsmedel i 
produkter tillverkade av återvunnen plast från WEEE. I undersökningen utgick man 
från plastföremål eller plastdetaljer på produkter tillverkade av svart plast då man av 

 
114 Swerea IVF 2018. Decabromodiphenyl ether and other flame retardants in plastic waste destined for 
recycling.  Report M-973 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M973/M973.pdf  
115 Arnika 2018. Toxic loophole – recycling hazardous waste into new products 
https://english.arnika.org/publications/toxic-loophole-recycling-hazardous-waste-into-new-products  
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erfarenhet vet att detta indikerar en bakgrund i återvinning av elektrisk och 
elektronisk utrustning. Totalt samlades 430 prover in i form av leksaker, assessorer, 
köksredskap etc. från både EU-medlemsländer och från omkringliggande länder. 
Sammanlagt 109 prover analyserades varav 50 leksaker, 47 håraccessoarer, 7 
köksredskap och 5 ytterligare prover från totalt 19 länder. 
Resultaten visar att 86% av proverna uppvisade detekterbara halter av oktaBDE (1 – 
161 ppm) och för dekaBDE var motsvarande siffra 92 % (1–3310 ppm). Högst halter 
hittades i leksaker. Resultatat av analyser för HBCD visade att halterna generellt var 
låga och endast 1 prov (207 ppm, håraccessoar) översteg gränsen i POPs 
förordningen avseende maximalt innehåll i artiklar om 100 ppm. 
 
 
Som uppföljning till den ovan beskrivna studien genomförde Arnika en 
undersökning116 beträffande förekomst av bromerade dioxiner och furaner 
(PBDD/PBDF) i och produkter av återvunnen plast. Bromerade dioxiner och furaner 
är oavsiktligt bildade föroreningar i kommersiellt tillgängliga blandningar av 
bromerade flamskyddsmedel men de kan också bildas i återvinningsprocessen när 
plast utsätts för höga temperaturer t.ex. vid smältning eller vid nedbrytning i 
produkterna till följd av UV-exponering. Bromerade dioxiner och furaner har i likhet 
sina mer kända klorerade motsvarigheter toxiska egenskaper såsom påverkan på 
hjärnans utveckling, fosterskadande, skadliga för immunsystemet samt 
cancerframkallande. Till skillnad från klorerade dioxiner och furaner är de 
bromerade motsvarigheterna inte reglerade i lagstiftningen. Proverna i 
undersökningen var sådana som i tidigare studier av Arnika befunnits innehålla 
bromerade flamskyddsmedel i halter högre än 500 ppm summa PBDE och samtidigt 
över 250 ppm dekaBDE. Totalt undersöktes 9 prover varav 4 från EU länder.  
 
Resultaten visade att alla prover uppvisade dioxinlik aktivitet (210-17000 pg TEQ/ g) 
vilket enligt rapporten motsvarar halter funna i aska från 
avfallsförbränningsanläggningar. Sammanlagt 17 PBDD/PBDF kongener 
analyserades och halterna varierade från 5600 – 386 000 pg/g vilket motsvarade 56 – 
3800 pg WHO-TEQ/g.  

 

5.3 Farliga ämnen i varor och material 
Information om förekomst av farliga ämnen i varor och material är mer omfattande 
än för återvunna material. Informationen kommer från undersökningar bekostade av 
myndigheter och ideella organisationer, resultat från myndighetstillsyn och från 
forskning. 

Förekomst av främst särskilt farliga ämnen har till stor del undersökts i de material 
och de produkter som erfarenhet och kunskap visat utgör det största problemet, t.ex. 
elektronikavfall, uttjänta fordon, byggmaterial, textiler och konsumentartiklar. 
Gemensamt för både materialen och produkterna är att de ofta består av någon typ av 

 
116 Arnika 2018. Toxic Soup: Dioxins in plastic toys. 
https://english.arnika.org/publications/toxic-soup-dioxins-in-plastic-toys  

https://english.arnika.org/publications/toxic-soup-dioxins-in-plastic-toys
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plast. Det är plasten som innehåller farliga tillsatsämnen såsom mjukgörare eller 
stabilisatorer i form av tungmetaller för att den ska få de eftersträvade egenskaperna. 
Andra material kan ha andra problem vid återvinning såsom inblandning av koppar i 
stål eller legeringsmetaller i aluminium som sänker värdet och användbarheten117. 
Förekomst av farliga ämnen tycks  utifrån vad som är känt i dagsläget därför vara 
relativt begränsat till plast, gummi, textilier och papp/kartong. Det här gör dock inte 
problemet litet, särskilt med tanke på hur komplex materialsammansättningen är hos 
många produkter. 

En kartläggning av förekomst av särskilt farliga ämnen genomfördes 2016 av WSP 
på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten118 beskriver ett antal utvalda 
avfallsströmmar avseende särskilt farliga ämnen, bedömer om detta medför risker för 
exponering och i så fall motiverar särskild uppmärksamhet vid återvinning. I 
rapporten behandlas följande varugrupper som har valts ut efter förmodat innehåll av 
farliga ämnen: elektriska och elektroniska produkter, bilar, tidningar, förpackningar 
av plast och papper, vissa byggnadsmaterial, däck och kläder/hemtextilier. I 
rapporten lyfts plast från elektronik, bilar, bygg- och rivningsavfall, gummidäck samt 
textilier ut som de material där särskilt farliga ämnen förekommer och kan vara 
problematiska ut återvinningssynpunkt även om det för de flesta ämnen finns väldigt 
lite data. Rapporten konstaterar att halterna i återvunna material ofta är flera 
storleksordningar lägre än i de varor där de särskilt farliga ämnena tillsatts och att 
den ursprungliga användningen sannolikt innebär större risker för skadlig 
exponering.  Ett argument mot detta är att ämnena vid återvinning kan hamna i andra 
typer av produkter där riskerna är större trots lägre halter, t.ex. vid exponering av 
gravida kvinnor eller barn.  
 
Naturvårdsverket följde upp kartläggningen med en analys119 där myndigheten 
bedömde att de avfallsströmmar som kräver särskilt uppmärksamhet på grund av 
innehåll av särskilt farliga ämnen är PVC, plast från bilar, plast från elutrustning och 
återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner. Vad gäller återvunnet däckmaterial 
diskuteras en vid det tillfället ej publicerad rapport från ECHA avseende hälsorisker 
från användningen av återvunnet gummigranulat på konstgräsplaner. ECHA 
konstaterade senare i sin utvärdering120 att det inte föreligger några skäl till att avråda 
från idrott på konstgräsplaner då exponeringen från ämnena i granulaten ger en 
mycket liten anledning till oro. Myndigheten listade dock ett antal 
försiktighetsåtgärder för att ta hänsyn till osäkerheter i bedömningen såsom t.ex. att 
spelare bör tvätta händerna innan hantering av livsmedel, att skyndsamt rengöra ev. 
sår samt att inte svälja granulat om det hamnar i munnen.  Utvärderingen från ECHA 

 
117 Material Economics, 2018. Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. http://databas.resource-
sip.se/storage/vardebestmtrlsystemrapport180118.pdf   
118 WSP, 2016 Särskilt farliga ämnen, avfall och materialåtervinning. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf 
119 Naturvårdsverket, 2016. Avfall och särskilt farliga ämnen 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/rapport-avfall-och-sarskilt-farliga-amnen.pdf 
120 ECHA, 2017. Annex XV report, An evaluation of the possible health risks of recycled rubber 
granulates used as infill in synthetic turf sports fields.  

http://databas.resource-sip.se/storage/vardebestmtrlsystemrapport180118.pdf
http://databas.resource-sip.se/storage/vardebestmtrlsystemrapport180118.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/farliga-amnen-avfall-studie-20160204.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/rapport-avfall-och-sarskilt-farliga-amnen.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2016/giftfria-resurser/rapport-avfall-och-sarskilt-farliga-amnen.pdf
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rör dock inte miljöeffekter och där finns fortfarande en osäkerhet, bl.a. diskuteras 
spridning av gummigranulat som en källa till mikroplaster i miljön121 samt utlakning 
av miljöfarliga ämnen bl.a. zink och fenoler122. 
 
Som tidigare nämnts så återkommer plast som ett material som står ut när det gäller 
innehåll av farliga och särskilt farliga ämnen. Plastpolymerer är i sig själva stora, 
inerta molekyler med låg biotillgänglighet och anses inte vara toxiska123, 124. Vid 
tillverkning används processkemikalier och rester från tillverkningen såsom icke-
bundna restmonomerer, nedbrytningsprodukter (t.ex. bisfenol A i polykarbonat, 
aromatiska aminer i polyamid), oligomerer, polymerfragment med låg molekylvikt, 
katalysatorrester, polymeriseringslösningsmedel samt tillsatta additiv står för de 
eventuella farliga egenskaperna125.  

Additiv används i plastmaterial i syfte att påverka plastens egenskaper på olika sätt. 
Det kan röra sig om olika mjukhet, hållbarhet, åldersbeständighet, resistens 
(kemikalier, UV, temperatur, brand) eller styrka. I tabell 1 nedan finns exempel på 
vilka halter av additiv det kan röra sig sig om uppdelat i olika ämnesgrupper, hämtat 
ur rapporten från Norska Klima og Forureningsdirektoratet126 . 

 
Tabell 1. Typer av additiv som används i plast och vanligen förekommande halter. 
Ämnesgrupp Typ av additiv/ämnen Typiska halter % 
Funktionella additiv Mjukgörare 10 - 70 
 Flamskyddsmedel (bromerade) 12 - 18 
 Stabilisatorer (antioxidanter, UV 

stabilisatorer) 
0,05 - 3 

 Stabilisatorer, värme 0,5 - 3 
 Härdningsmedel 0,1 - 2 
Biocider Biocider (främst i mjuk PVC och 

polyuretanskum ) 
0,001 - 1 

Färgämnen Lösliga (t.ex. azofärgämnen) 0,25 - 5 
 Organiska pigment 0,001 – 2,5 
 Oorganiska pigment 0,01 - 10 
Fyllnadsmaterial Mica, talk, kaolin, lera, 

kalciumkarbonat, bariumsulfat 
≤ 50 

Förstärkningsmaterial Glas (halt), kolfiber, aramidfiber 15 - 30 

 
121 Naturvårdsverket, 2017. Mikroplaster. Rapport 6772. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6772-4.pdf?pid=20662 
122 Kemikalieinspektionen, 2006. Konstgräs ur ett kemikalieperspektiv. PM 2/06. 
https://www.kemi.se/global/pm/2006/pm-2-06.pdf  
123 Miljöstyrningsrådet, 2012. Kemikalier i plaster. Rapport 2012:3. 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/msr/kemikalier-i-plaster.pdf 
124 Lithner D, 2011. Environmental and health hazards of chemicals in plastic polymers and products. 
https://www.subsport.eu/wp-content/uploads/2011/10/Lithner_chemicals_in_plastic.pdf 
125 Klima- og forurensningsdirektoratet, 2013. Hazardous substances in plastic materials. TA-3017. 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf 
126 Klima- og forurensningsdirektoratet, 2013. Hazardous substances in plastic materials. TA-3017. 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6772-4.pdf?pid=20662
https://www.kemi.se/global/pm/2006/pm-2-06.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/msr/kemikalier-i-plaster.pdf
https://www.subsport.eu/wp-content/uploads/2011/10/Lithner_chemicals_in_plastic.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf
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Det finns en mängd olika additiv med olika funktioner som används i plaster och 
additiven är med mycket få undantag inte bundna till plasterna vilket medför att 
tillsatta ämnen kan migrera till ytan av plasten eller till omkringliggande medier i 
kontakt med plasten127. Denna migration är i de allra flesta fall oönskad och kan t.ex. 
innebära frisättande av flamskyddsmedel från elektronik till omgivningen eller att 
mjukgörare migrerar över till livsmedel från den omgivande förpackningen. I vilken 
utsträckning migration av additiv eller restkemikalier från processen sker beror på 
flera faktorer såsom molekylstorlek, temperatur, löslighet i plasten, kontakttid och 
kokpunkt. Generellt kan sägas att hög molekylvikt ger långsammare migration. 
 
Flera sammanställningar har gjorts avseende innehåll av farliga ämnen i plast. I ett 
led att ta fram kemikaliekriterier för upphandling utarbetade Miljöstyrningsrådet en 
underlagsrapport om olika plastmaterial inklusive gummi, dess återvinningspotential, 
miljöaspekter (potential för global uppvärmning, försurning och övergödning) och 
vanligt förekommande additiv128. Rapporten sammanfattar också kortfattat 
klassificering och toxicitet för de beskrivna ämnena. Rapporten konkluderar att trots 
att många av de monomerer som plast tillverkas av har hälso- och/eller miljöskadliga 
effekter så är resthalterna i den färdiga plasten oftast låga och att det främst är 
additiven som står för innehåll av farliga ämnen. 
 
Förutom den rapport av Norska Klima og Forureningsdirektoratet129 som mycket av 
ovanstående information är hämtad ifrån så har den Danska miljöstyrelsen byggt 
vidare på samma information och inkluderat fler ämnen i en rapport från 2014130. I 
rapporterna har information för en mängd ämnen tagits fram som beskriver ämnets 
funktion i plast, produkttyper som ämnet kan förekomma i, förekommande 
koncentrationer, typ av kemisk bindning samt potential för frisättning inklusive 
migration. Ämnena är utvalda utifrån att de förekommer på kandidatförteckningen, 
norska och danska listor över prioriterade ämnen, ECHAs register över ämnen som 
är under utredning, CMR ämnen som bedöms kunna förekomma i leksaker samt 
kända alternativ till problematiska ftalater och flamskyddsmedel. 
 
Nordiska Ministerrådet släppte år 2017 en rapport131 som behandlar farliga ämnen i 
plast och förslag på hur återvinningen kan öka. Även denna rapport bygger på 
resultaten från de norska och danska sammanställningarna som beskrivits ovan. 
Rapporten grupperar typer av ämnen som har använts eller används i 

 
127 Klima- og forurensningsdirektoratet, 2013. Hazardous substances in plastic materials. TA-3017. 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf 
128 Miljöstyrningsrådet, 2012. Kemikalier i plaster. Rapport 2012:3. 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/hallbarhet/kemikalier-i-plaster.pdf  
129 Klima- og forurensningsdirektoratet, 2013. Hazardous substances in plastic materials. TA-3017. 
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf  
130 The Danish Environmental Protection agency, 2014. Hazardous substances in plastics. Report No 
132. https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/12/978-87-93283-31-2.pdf 
131 Nordic Council of Ministers 2017, Hazardous substances in plastics – ways to increase recycling. 
TemaNord 2017:505 https://www.norden.org/en/publication/hazardous-substances-plastics  

http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/hallbarhet/kemikalier-i-plaster.pdf
http://www.byggemiljo.no/wp-content/uploads/2014/10/72_ta3017.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/12/978-87-93283-31-2.pdf
https://www.norden.org/en/publication/hazardous-substances-plastics
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plasttillverkning men i rapporten listas också i vilka typer av konsumentprodukter 
ämnena har påträffats när denna information funnits tillgänglig, främst utifrån vad 
som publicerats i Kemikalieinspektionens tillsynsrapporter. Sammanställningen visar 
att inte alla ämnen som listas har hittats i produkter men att ett antal olika grupper av 
farliga ämnen har hittats i respektive produktkategori.  
 
 
 
 
 
5.3.1. Resultat från myndighetstillsyn 
 
Kemikalieinspektionen är den svenska myndighet som genomför tillsyn när det 
gäller farliga ämnen i varor. Tillsynen utgår av naturliga skäl från de ämnen som är 
begränsade i lagstiftningen och föremål för tillsyn väljs ofta ut utifrån tidigare 
tillsynsresultat och från misstänkta material eller varugrupper. I bilaga 1 den här 
rapporten  finns en sammanställning av Kemikalieinspektionens tillsynsresultat 
mellan åren 2012-2019. Sammanställningen visar att de undersökta ämnesgrupperna 
förekommer i de flesta varuslag som analyserats. De ämnesgrupper som har 
undersökts är flamskyddsmedel, tungmetaller, mjukgörare, klorparaffiner, 
azofärgämnen, PFAS, nonylfenoler och diverse kandidatlisteämnen.  
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6 Informationsflöden och informationssystem 

6.1 Informationssystem 
För att en cirkulär ekonomi ska fungera måste farliga kemikalier som är närvarande i 
material identifieras och tas bort innan dessa material återanvänds eller återvinns. 
Det kan både röra sig om ämnen som reglerats innan det att produkten nått 
avfallsstadiet men också ämnen som inte anses vara farliga idag men som kan 
komma att regleras i framtiden. 
Detta förutsätter att information om produktens kemiska innehåll överförs till dem 
som arbetar med att återvinna material. Ur synvinkeln cirkulär ekonomi innebär det 
kunskap om vilka farliga kemikalier som är närvarande, i vilka halter och i vilka 
komponenter de kan hittas. 
 
Produkters kemiska innehåll är idag till stor del okänt på grund av en kombination av 
otillräckliga regelverkskrav och komplexa försörjningskedjor vilket också påverkar 
återvinningen av material i en cirkulär ekonomi. Information om kemikalier och 
kemiska blandningar är väl känd och kommuniceras i försörjningskedjorna i enlighet 
med kraven i CLP och Reach förordningarna. Informationsflödet avtar dock när 
dessa kemikalier och blandningar görs till artiklar då det inte finns  lika hårda 
lagkrav på märkning av artiklar. Ett exempel på detta är att polyetentereftalat (PET) 
för närvarande är den enda typen av plast som säkert kan återvinnas för känsliga 
ändamål, såsom för material i kontakt med livsmedel. Detta på grund av brist på 
information om förekomsten av potentiella föroreningar i andra typer av plast132. 
 
Tillverkare av produkter som använder återvunnet material saknar lagligt stöd att få 
information om det är SVHC ämnen närvarande i materialet. De har heller inte laglig 
rätt till säkerhetsdatablad133. För att adressera detta kommunikationsgap arbetar 
ECHA med att bygga upp en databas som kommer att samla in och tillgängliggöra 
information om förekomsten av SVHC i varor till avfallsoperatörer och på begäran 
även till konsumenter134. SCIP databasen (Substances of Concern In articles as such 
or in complex objects (Products)) kommer att lanseras senast den 5 januari 2020 och 
leverantörer av varor enligt artikel 33 i REACH måste börja rapportera till den från 
och med 5 januari 2021135. Information som samlas in och kommuniceras via 
databasen kommer att innehålla information om företaget, identifiering och 

 
132 Europeiska Kommissionen, 2018, Communication on the implementation of the circular economy 
package: options to address the interface between chemical, product and waste legislation, 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321 
133 ClientEarth, 2017, Keeping it clean: How to protect the circular economy from hazardous 
substances, https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/keeping-it-clean-how-to-
protect-the-circular-economy-from-hazardous-substances/ 
134 Europaparlamentet - Rådet, 2015, Directive of the European parliament and of the council 
amending Directive 2008/98/EC on waste, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-11-
2018-INIT/en/pdf 
135 ECHA, 2018,  Newsletter November 2018 - issue 4, https://newsletter.echa.europa.eu/home/-
/newsletter/entry/don-t-waste-the-chance-make-recycled-products-safer 
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beskrivning av produkten, innehåll av kandidatlisteämnen och information om säker 
användning136.  
 
Informationssystem och spårningsverktyg som används för att överföra information 
om kemikalier i produkter längs försörjningskedjan, (inklusive återvunnet material, 
har kartlagts och granskats av Kogg and Thidell137 och i en omfattande rapport som 
upprättats av EU kommissionen138. 
 
Mängden och typen av information som flödar genom leverantörskedjan drivs av 
lagstiftningskrav och av krav från de som släpper ut den slutliga produkten på 
marknaden139. Motiven för företag att utveckla dessa system, utöver att följa 
lagstiftningen, inkluderar varumärkesrisker när farliga kemikalier påträffas i 
produkter men också den ökande efterfrågan från konsumenter och återförsäljare mot 
säkrare och mer miljövänliga produkter. 
 
I praktiken kan spårningsverktygen som ligger till grund för dessa system delas in sju 
grupper137:  
 

• Generiska materialdatabaser  
• Begränsningslistor (RSL) 
• Deklarationer om överensstämmelse (DoC)  
• Certifieringssystem från tredje part 
• Kommunikationsstandarder 
• Produktmärkning  
• Komplexa IT-lösningar  
 

6.1.1 Generiska materialdatabaser  
Generiska materialdatabaser ger användarna en indikation om vilka kemikalier som 
potentiellt kan vara närvarande i vissa material och föremål. De utvecklas och 
underhålls ofta av myndigheter, konsultfirmor och kemiska laboratorier och bygger  
på analyser och/eller allmänt tillgängliga data. Dessa databaser stödjer utvecklingen 

 
136 ECHA, Draft scenario for the database on articles containing Candidate List substances, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/24198999/scenario_en.pdf/ 
137 Kogg & Thidell, 2010, Chemicals in Products- An overview of systems for providing information 
regarding chemicals in products and of stakeholders’ needs for such information, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.885.3090&rep=rep1&type=pdf 
138 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
139 Kogg & Thidell, 2010, Chemicals in Products- An overview of systems for providing information 
regarding chemicals in products and of 
stakeholders’ needs for such information, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.885.3090&rep=rep1&type=pdf  
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av RSLs och ger en indikation på vilka kemikalier som kan förväntas vid kemisk 
analys140. 
 
6.1.2 Begränsningslistor  
Begränsningslistor eller RSL:er (Restricted Substance Lists) är ett av de vanligaste 
verktygen som företag använder för att begränsa antalet eller koncentrationen av 
kemikalier i sina produkter. 
De består av en lista över kemikalier som ofta identifieras åtminstone med namn och 
CAS-nummer och en koncentrationsgräns över vilken leverantörer och tillverkare 
antingen inte anses vara i överensstämmelse med lagstiftningen eller som innebär 
rapporteringsskyldighet nedströms. Det här systemet förmedlar information om vilka 
kemikalier som inte är närvarande i produkterna snarare än att ge information om de 
kemikalier som finns i produkterna. Det är upp till leverantörerna att se till att de 
(och deras leverantörer i sin tur) överensstämmer med kraven i RSL.  
 
RSL:er är baserade på listor över reglerade kemikalier (t.ex. SVHCs enligt Reach) 
och information som finns i generiska materialdatabaser. De kan antingen täcka hela 
sektorer (t.ex. GADSL, ZDHC, American Footwear and Clothing Association) eller 
vara branschoberoende (t.ex. SVHCs enligt REACH, SIN-listan av ChemSec). Att 
använda listor av den här typen minskar kostnaderna för enskilda företag att 
underhålla och uppdatera listorna samt kombinerar kunskap och erfarenhet från flera 
företag. Begränsningslistorna kan också vara företagsspecifika men då ofta med en 
branschomspännande begränsningslista som grund. Att som leverantör arbeta med 
flera företag som använder egna begränsningslistor med olika 
rapporteringsstandarder kan innebära en tung administrativ börda. 
RSL:er kan begränsas till att bara överensstämma med gällande lagstiftningar eller 
utvidgas till att omfatta kemikalier som sannolikt kommer att regleras i framtiden, 
andra potentiellt farliga kemikalier eller företags- och branschspecifika krav. 
 
Miljömärkningar utgår ofta från begränsningslistor och en märkning meddelar 
konsumenten att en produkt överensstämmer med märkningens standarder utan 
behov av att behöva vidarebefordra potentiellt konfidentiell företagsinformation. 
 
6.1.3 Deklarationer om överensstämmelse  
Deklarationer om överensstämmelse används för att meddela överensstämmelse med 
vissa krav. Detta kan handla om överensstämmelse med EU-föreskrifter, med 
begränsningslistor eller andra krav. De är ett av de mest kostnadseffektiva 
alternativen för att kommunicera information om kemikalier i produkter i 
försörjningskedjan och kräver inte heller att konfidentiell företagsinformation delas.   
 
Företag som intervjuats i EU-rapporten om spårningsverktyg anger dock att de ofta 
är osäkra beträffande dessa deklarationers trovärdighet, särskilt om dessa 

 
140 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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leverantörer är nya, inte lyder under EU-regler eller om de tidigare har visat sig inte 
överensstämmande. Det är heller inte alltid tydligt vad leverantörerna anger att de 
överensstämmer med (t.ex. efterlevnad av Reach), eftersom 
överensstämmelsesdeklarationer kräver regelbunden uppdatering allteftersom nya 
kemikalier regleras (t.ex. nya SVHC). 
 
6.1.4 Certifieringssystem 
Certifieringssystem från tredje part fungerar som en bro mellan leverantörer och de 
som använder kemikalier, material och/eller produkter. Miljömärkningar såsom 
Svanen och Bluesign är exempel på sådana system. Trots att de inte kommunicerar 
någon direkt information om det kemiska innehållet bekräftar de att en produkt 
överensstämmer med vissa krav. Genom att lämna ut certifikat och genom märkning 
av produkter kommunicerar de denna information till användaren. Även om 
användningen av certifikat och etiketter inte riktar sig till de som jobbar i 
avfallsbranschen så kan de ge en indikation på vilka produkter som är mindre 
benägna att innehålla farliga ämnen. 
 
Certifieringssystem från tredje part säkerställer att företag uppfyller vissa krav utan 
att konfidentiell information behöver överföras i försörjningskedjan. 
 
6.1.5 Kommunikationsstandarder  
Kommunikationsstandarder erbjuder standardiserade sätt att rapportera data om 
kemikalieinnehåll i produkter ner i försörjningskedjan. Standarder kan avlasta 
leverantörer från krav på att rapportera i olika format till olika kunder och kan också 
underlätta informationsutbytet mellan system.  
 
6.1.6 Produktmärkningar  
Produktmärkningar är verktyg som kommunicerar materialinformation via materialet 
eller produkterna själva. De kan bestå av etiketter, digitala vattenmärken, 
maskinläsbara bläck eller spårämnen141.  
Etiketter, digitala vattenstämplar och maskinläsbara bläck fungerar bra för material 
och produkter som sorteras före krossning eftersom märkningarna måste vara intakta 
för att kunna läsas. Eftersom det nästan inte finns några gränser för vilken typ av 
markering som används eller hur dessa kan se ut så kan informationen som är 
kopplad till märkningen vara omfattande.  
 
Spårämnen är kemikalier som är homogent inblandade i materialet av intresse. Dessa 
kemikalier har särskilda ljusavgivande egenskaper som kan detekteras med relativt 
enkla verktyg och som kan användas för att kommunicera materialinformationen 
även efter det att produkten har krossats. En begränsning med dessa spårämnen är att 

 
141 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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det för närvarande endast finns ett litet antal spårämnen tillgängliga och därmed kan 
endast en begränsad mängd information kommuniceras142 
 
6.1.7 Komplexa IT-lösningar  
Komplexa IT-lösningar kan erbjuda det mest omfattande informationsutbytet 
eftersom de kan anpassas och utvidgas för att erbjuda bland annat 1) standardiserade 
rapporteringsmetoder, 2) automatiska deklarationer om överensstämmelse, 3) 
identifiering av mindre farliga alternativ, 4) integration med ämnesriskdata, 5) 
integration med exponeringsdata och 6) lagkrav i olika länder. Dessa system kan vara 
både företagsspecifika och täcka hela industrier (t.ex. BOMcheck, IMDS). 
Branschoberoende verktyg från tredje part finns också som kan användas inom olika 
försörjningskedjor (t.ex. DataCross, CDX). 
 
En utmaning med dessa system är att de ofta måste vara kompatibla med andra 
system för att möjliggöra ett enkelt informationsutbyte. Framgången för dessa system 
beror därför också i stor grad på vilken marknadsposition företaget som släpper ut 
produkten har när de uppmanar leverantörer att utnyttja systemet143.  
Endast ett fåtal system finns som täcker hela värdekedjan, från råvara till slutprodukt. 
En av dessa är materialdatasystemet IMDS (International Material Data System) som 
är inrättat för bilindustrin. Vad som började som ett verktyg för ett litet antal företag 
för att följa EU: s lagstiftning om uttjänta fordon (ELV) är nu ett verktyg som 
omfattar de flesta företag inom bilindustrin, från leverantörer till varumärken och 
som används för att följa en bred samling av lagstiftnings- och märkesspecifika 
krav144. Med hjälp av IMDS kan bilproducenterna enkelt följa föreskrifterna och 
förmedla information till slutanvändare om förbehandling och demontering via 
tjänster som IDIS145 (the International Dismantling Information System). 
 
Komplexa IT-system kan användas i olika utsträckning och användarna kan välja hur 
mycket och med vilka företag de vill dela information med. Företagen kan till 
exempel besluta att begränsa sitt informationsutbyte till en deklaration om 
överensstämmelse eller dela fullständiga materialdeklarationer. Samtidigt som 
fullständig materialinformation är möjlig med de flesta av de befintliga IT-

 
142 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
143 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
144 Kogg & Thidell, 2010, Chemicals in Products- An overview of systems for providing information 
regarding chemicals in products and of 
stakeholders’ needs for such information, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.885.3090&rep=rep1&type=pdf 
145 IDIS, 2019, Hemsidan, https://www.idis2.com/ 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.885.3090&rep=rep1&type=pdf
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lösningarna verkar många användare för närvarande begränsa användningen av dem 
till att hantera information om reglerade ämnen och laglig efterlevnad.  
 
Intervjuer med företag visar att merparten inte vill lagra fullständiga 
materialdeklarationer på externa servrar. I de flesta fall verkar de här besluten fattas 
av andra skäl än potentiella säkerhetsproblem med att ha data på externa servrar, 
såsom fördelar med att ha interna IT system som är kompatibla med varandra. Små 
och medelstora företag kan därför vara mer benägna att helt övergå till nya system 
jämfört med större företag som kan integrera fler verktyg men inte hela system146. 
 

6.2 Utmaningar med att kommunicera kemisk information 

Bortsett från bristen på rättsliga incitament som diskuterades tidigare finns det också 
flera andra utmaningar med att kommunicera information om kemiskt innehåll längs 
försörjningskedjan. En av dem är att försörjningskedjorna blivit alltmer komplexa 
med artiklar som består av material och kemikalier från flera leverantörer i olika 
länder under olika lagstiftningskrav. I och med de många stegen från kemisk 
tillverkare till materialproducent, komponenttillverkare, artikelproducent, varumärke, 
återförsäljare, konsument- och aktörer i avfallsindustrin blir mängden information 
stor. Det kan vara svårt för aktörer i slutet av värdekedjan att få rätt information från 
sina leverantörer (och delleverantörer) medan leverantörer begränsas av att behöva 
hantera och följa flera typer av kommunikationssystem, standarder och krav. 
 
I studien för EU-kommissionen om spårningsverktyg147. identifierades fyra skäl till 
varför artikelleverantörer inte vidareförmedlar information:  
1) de har inte själva informationen,  
2) de är inte fullt medvetna om sina lagstadgade skyldigheter  
3) de saknar resurser för att samla in uppgifterna och göra dem tillgängliga  
4) de anser att informationen är konfidentiell och tvekar därför att kommunicera den 
vidare  
 
Att etablera ett kemikalieinformationssystem och upprätthålla det så att det är 
uppdaterat, tillförlitligt och omfattar de senaste regelkraven är också en utmaning för 
många företag, särskilt för små och medelstora på grund av höga kostnader. Att ha 
branschövergripande system och standarder kan delvis minska denna börda (t ex 
genom att ha delade RSLs). Följande behov identifierades: 1) krav på kemikalier och 
artiklar måste standardiseras på global nivå. 2) aktörer längs leverantörskedjan (även 

 
146 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
147 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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utomlands) behöver utbildas och informeras om relevanta juridiska krav som Reach 
artikel 33 och 3) skärpt tillsyn beträffande tillämpning av kraven på 
kemikalieinformation i artiklar.  De intervjuade företagen föreslog också att verktyg 
som erbjuder juridisk efterlevnad bör främjas på ECHA: s webbplats. 
 
Många leverantörer är ovilliga att vidarebefordra information som de uppfattar som 
konfidentiell företagsinformation. De företag som intervjuades i studien var dock 
överens om att förekomsten av reglerade ämnen över gränsvärden inte kan hållas 
konfidentiell148. 

6.3 Fullständiga materialdeklarationer 
Ökade kunskaper om kemikalier och dess egenskaper kan medföra att ämnen som 
bedömts som säkra i dagsläget kan komma att klassificeras som farliga i framtiden. 
Detta kräver att företag håller sig uppdaterade om ändringar i lagstiftning men det 
innebär också att varje gång ett befintligt ämne regleras så saknas det information om 
vilka produkter på marknaden eller i avfallsströmmarna som innehåller detta ämne. 
Företag som inte har fullständig kontroll över kemikalierna i sina produkter kommer 
därför att behöva kontakta sina leverantörer för att försäkra sig om att deras 
produkter fortfarande överensstämmer med gällande lagstiftning så att de inte 
riskerar att skada sitt rykte, drabbas av förluster i lagervärde eller råka ut för rättsliga 
åtgärder om deras produkter inte är kompatibla. 
 
Att kraven på rapportering av farliga ämnen i dagsläget är begränsade till SVHC 
ämnen bidrar också till problematiken med farliga ämnen i långlivade varor. Detta 
eftersom det saknas krav eller incitament för producenten att förmedla eller spara på 
information om det övriga kemiska innehållet. 
 
 
En lösning på dessa problem är att arbeta med fullständiga materialdeklarationer.  En 
sådan lösning gör det möjligt för företag att förbereda sig för potentiella förändringar 
i lagstiftningen, hjälper dem att ersätta potentiellt farliga kemikalier med säkrare 
alternativ och kan användas som ett marknadsföringsverktyg för att locka 
konsumenter som oroar sig för kemikalieinnehållet i produkterna. Ur ett cirkulärt 
ekonomiskt perspektiv skulle det säkerställa att artiklar som innehåller farliga 
kemikalier lättare kan identifieras och hållas ur kretsloppet. 
  

 
148 DG Environment, RPA Ltd, ÖKOPOL Gmbh, 2017, Scientific and technical support for collecting 
information on and reviewing available tools to track hazardous substances in articles with a view to 
improve the implementation and enforcement of Article 33 of REACH, 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/58f951af-809b-11e7-b5c6-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 
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7. Dekontaminerings - och analystekniker 
När information om förekomst av farliga ämnen saknas för material som ska 
återvinnas måste materialen analyseras innan de kommer in i materialströmmen. 
Detta görs för att de farliga ämnena ska kunna avlägsnas före de leder till förorening 
av det nya återvunna materialet. Förorening av material kan orsakas både av 
avsiktligt tillsatta kemikalier, från materialanvändningen men även i vissa fall från 
icke avsett bruk av produkterna, t.ex. förvaring av drivmedel i pet-flaskor. 

Återvunnet material måste uppfylla kraven i kemikalielagstiftningen och även om 
vissa ämnen tillåts i högre koncentrationer i återvunnet material än i jungfruligt 
material (t.ex.pentaBDE149) så är de tillåtna koncentrationerna ofta desamma när 
specifik lagstiftning för återvunnet material saknas150. Särskilda restriktioner finns 
för plast som återanvänds som material för kontakt med livsmedel, där Europeiska 
kommissionen via livsmedelsmyndigheten EFSA måste godkänna användningen av 
återvinningsprocessen151. Det återvunna materialet måste därför analyseras för att 
säkerställa överensstämmelse med lagstiftningen. 

7.1 Analystekniker  
I vissa fall är det tillräckligt med screening och semi-kvantitativa verktyg för att 
bedöma om ett material är kompatibelt eller om det ska tas ur avfallsströmmen. I 
andra fall krävs exakta koncentrationer av de enskilda ämnen som är aktuella för att 
kunna avgöra om materialet är kompatibel med befintliga regler. 
 
För kvantitativa ändamål krävs vanligtvis att ämnet ifråga extraheras ur materialet, 
att extraktet rengörs och att provet analyseras med ett instrument med tillräcklig 
känslighet och selektivitet152. Sammanställningar med analysmetoder för användning 
av laboratorier i syfte kontrollera överensstämmelse med Reach153 eller 
Stockholmskonventionen om persistenta organiska föroreningar (POPs)154 finns fritt 

 
149 ClientEarth, 2017, Keeping it clean: How to protect the circular economy from hazardous 
substances,  https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/keeping-it-clean-how-to-
protect-the-circular-economy-from-hazardous-substances/ 
150 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017,  Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf 
151 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017,  Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf 
152 Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic 
pollutants in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
153 ECHA, 2016, Compendium of analytical methods recommended by the forum to check compliance 
with Reach annex xvii restrictions, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/compendium_of_analytical_methods_en.pdf/3807683
c-5340-4638-b5bc-5554635cdc8a  
154 Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic 
pollutants in products and articles, 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/compendium_of_analytical_methods_en.pdf/3807683c-5340-4638-b5bc-5554635cdc8a
https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/compendium_of_analytical_methods_en.pdf/3807683c-5340-4638-b5bc-5554635cdc8a
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tillgängliga och kommer inte att upprepas här på grund av det stora antalet metoder. 
Istället fokuserar detta kapitel på de metoder som kan användas för screening och 
bidra till att sortera ut material som innehåller reglerade kemikalier utan att behöva 
ett specialiserat laboratorium. Vi diskuterar också kortfattat förutsättningslösa 
kemiska analyser som använts relativt ofta idag för att screena för nya ämnen i olika 
matriser. 
 

7.1.1 Screening metoder 
Analytiska metoder som används för screening måste vara snabba, tillförlitliga och 
prisvärda så att de kan tillämpas på stora mängder av material och produkter. I vissa 
fall finns också bärbara versioner av instrument som lätt kan tas med ut i fält eller 
användas direkt av utbildade operatörer under sorteringen. Vanligtvis är dock dessa 
metoder mindre känsliga än de som används i dedikerade laboratorier. 
 
Tungmetaller, bromerade ämnen, dioxiner och furaner kan screenas med hjälp av 
energidispersiv röntgenflourescens (energy dispersive X-ray spectroscopy, ED-XRF) 
vilket ger snabb avläsning (sekunder till minuter) av koncentrationen av det valfria 
elementet i en viss matris. ED-XRF-instrument finns både i laboratorieskala och i 
handhållna format som enkelt kan bäras runt. Den handhållna versionen kan 
användas som förhandsgranskning före ytterligare laboratorieanalys men kan också 
ha inbyggda program som gör det enkelt att kontrollera t.ex. RoHS-
överensstämmelse. I studier av bromerade flamskyddsmedel i konsumentplast och 
WEEE har man funnit att ED-XRF kan identifiera brom i ett brett 
koncentrationsintervall och att mätningarna visar god överensstämmelse med de som 
gjorts genom destruktiv kemisk analys155, 156. 
En andra typ av XRF-baserat instrument är våglängdsdispersiv röntgenflourescens 
(WD-XRF) som kan användas för screeningändamål. Till skillnad från ED-XRF 
finns ingen bärbar version av instrumentet eftersom det kräver vakuum. WD-XRF 
kan även användas för att undersöka förekomsten av fluor och därmed fungera som 
ett screeningsverktyg för perfluorerade ämnen157.  
 
Nackdelar med att använda XRF-baserade instrument är att de bara kan ge 
information om materialets ytskikt och att smuts eller beläggningar på materialet kan 

 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
155 Gallen C, Banks A, Brandsma S, Baduel C, Thai P, Eaglesham G, Heffernan A, Leonards P, 
Bainton P, Mueller J.F, 2014, Towards development of a rapid and effective non-destructive testing 
strategy to identify brominated flame retardants in the plastics of consumer products. Science of the 
total environment, vol 491-492: 255 - 265 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714000928  
156 Guzzonato A, Puype F, Harrad S.J, 2016. Improving the accuracy of hand-held X-ray fluorescence 
spectrometers as a tool for monitoring brominated flame retardants in waste polymers. Chemosphere 
159: 89-95. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653516307421 
157 Weber R, 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic pollutants 
in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 

http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969714000928
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653516307421
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/5333/Default.aspx
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påverka mätningarna. XRF-baserade instrument ger till skillnad från de flesta andra 
analysteknikerna information om materialets atomära sammansättning men inte om i 
vilka ämnen eller föreningar som atomerna ingår i. Detta betyder t.ex. att i fallet med 
bromerade flamskyddsmedel så kan brominnehållet detekteras men ingen 
information kommer att ges om vilka flamskyddsmedel som är närvarande i 
materialet158. 

En tredje teknik baserad på röntgenstrålar är röntgentransmission (x-ray transmisson, 
XRT). XRT-utrustning används i industriell skala där de kan användas för 
automatisk sortering av fragmenterat avfall utifrån dess innehåll av tungmetaller eller 
brom genom att övervaka materialets atomdensitet159. 

Ett alternativ till röntgenbaserad teknik som ofta används för att identifiera ett 
materials grundämnessammansättning är gnistspektroskopi (sliding spark 
spectroscopy), i vilken en liten mängd av provytan förångas med hjälp av starkström. 
Det förångade materialet atomiseras sedan och aktiveras för att avge strålning. 
Gnistspektroskopi är enkelt att använda och finns som bärbara instrument som kan 
utföra analysen inom några sekunder. Precis som med XRF-baserade instrument är 
analysen begränsad till materialets ytskikt. Gnistspektroskopi har använts för att 
undersöka förekomsten av brom, klor och fluor160. 

Perfluorerade ämnen kan också screenas genom användandet av ett enkelt dropptest. 
En droppe vatten och en droppe av olja placeras på materialytan. Om båda dropparna 
ligger kvar i droppform på materialet och inte sprids ut så är materialet sannolikt 
belagt med perfluorerade ämnen eftersom inte många andra kemikalier uppvisar 
samma egenskaper161.  
 

7.1.2 Förutsättningslösa analyser 
Förutsättningslösa analyser används som screeningverktyg för att undersöka vilka 
kemiska ämnen som kan finnas i en artikel utan behöva bestämma på förhand vilka 

 
158Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic pollutants 
in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
159 Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic 
pollutants in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
160 Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic 
pollutants in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
161 Weber R., 2017, Draft guidance on sampling, screening and analysis of persistent organic 
pollutants in products and articles, 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/Guidance/guidanceonsampling,screeningetcofPOPs/tabid/53
33/Default.aspx 
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ämnen man letar efter. Rengöringssteg hålls till ett minimum för att säkerställa att så 
många kemiska ämnen som möjligt behålls i provet.  

Förutsättningslösa analyser har utvecklats snabbt under de senaste tio åren, främst på 
grund av ökad tillgänglighet av högupplösande masspektrometrar i kombination med 
utvecklingen av stora databaser med information om kemiska strukturer, spektra och 
fragmenteringsvägar. På grund av denna utveckling lyckas man idag identifiera 
många ämnen relativt säkert, även om man inte har tillgång till en kommersiell 
standard162. De ämnen som identifieras och som kan vara relevanta ur ett hälso- eller 
miljöperspektiv kan analyseras vidare med traditionella kvantitativa analyser. 

Förutsättningslösa analyser har till exempel använts för att kartlägga farliga kemiska 
ämnen i intimhygienprodukter i en studie av KEMI från 2018163 och för att 
identifiera förekomst av nya ämnen i miljön (se t. ex. Norman Nätverket164).  

7.2 Dekontamineringstekniker 
Målen för insamling av avfall och dess återvinning syftar till att maximera mängden 
återvunnet material och inte dess kvalitet eftersom avfallsdirektivet inte utvecklades 
med en cirkulär ekonomi i åtanke165.  
Det finns få bestämmelser som uttryckligen nämner att farliga komponenter ska 
separeras från icke-farliga, de som gör det är bland annat WEEE, ELV och 
batteridirektivet. 
 
7.2.1 Plast 
En majoritet av det plastavfall som återvinns idag återvinns mekaniskt166 där plasten 
sorteras, rengörs, smältfiltreras och granuleras. Ytterligare rengöringssteg kan 
inkluderas för att säkerställa att den återvunna plasten är fri från föroreningar. Detta 
kan omfatta: 1) inkubation vid hög temperatur, 2) vakuum- eller inertgasbehandling, 
3) ytbehandling med icke-farliga kemikalier, 4) extraktion med superkritisk 
koldioxid, 5) ultraljudsextraktion167. 
 
Dekontamineringsprocessens effektivitet beror på vilken typ av plast som återvinns. 
PET är till exempel mer värmebeständig än polyolefinplast, såsom PE och HDPE, 
vilket möjliggör effektivare dekontamineringsprocesser. Polyolefinplast är också 

 
162 Schymanski Emma L., Jeon J., Gulde R., Fenner K., Ruff M., Singer H.P., Hollender J. (2014), 
Identifying Small Molecules via High Resolution Mass Spectrometry: Communicating Confidence, 
Environmental Science and Technology 48: 2097-2098. 
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es5002105  
163 Kemikalieinspektionen 2018, Kartläggning av farliga kemiska ämnen i intimhygienprodukter, 
art.n. 361 286, https://www.kemi.se/global/rapporter/2018/rapport-3-18.pdf  
164 NORMAN, 2019, Hemsidan, https://www.norman-network.net/  
165 Milieu Ltd, Ökopol, Risk & Policy Analysts (RPA) och RIVM, 2017,  Study for the strategy for a 
non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme, 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/pdf/NTE%20main%20report%20final.pdf 
166Al-Salen, S.M., Lettieri P., Baeyens J., 2009,  Recycling and recovery routes of plastic solid waste 
(PSW): A review, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09002190  
167 Ragaert K, Delva L, Van Green K, 2017, Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste, 
Waste Management vol 69, p24 –58  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17305354?via%3Dihub 
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betydligt mindre inert än PET vilket leder till en snabbare diffusion i och ut ur 
plasten av potentiellt farliga kemikalier. De tillåtna koncentrationerna i 
polyolefinplaster är därför mycket lägre än till exempel i PET där kemisk diffusion i 
och ut ur materialet är mycket långsammare168. 
 
En annan aspekt som avgör i vilken utsträckning dekontaminering behöver ske är 
avfallets kvalitet. Vid återvinning i slutna kretslopp där den återvunna plasten är 
tänkt att användas för samma produkter är kemikalieinnehållet välkänt och de nya 
produkterna omfattas av samma regler som de som återvinns. Vid återvinning av 
plast från öppna kretslopp kan plasten som återvinns komma från ett brett spektrum 
av produkter inklusive importerade produkter som faller utanför EU: s 
kemikalielagstiftning. I den här typen av öppna kretslopp där plasten har ett blandat 
och okänt ursprung är det mycket svårare att veta vilka kemikalier som förekommer 
vilket ökar behovet av dekontamineringssteg. 
 
En lovande grupp av tekniker för att återvinna plast från heterogent och kontaminerat 
avfall är kemisk återvinning i vilken polymererna omvandlas till råmaterial som kan 
användas för produktion av nya kemikalier och produkter169.  Tekniker som använts 
för kemisk återvinning omfattar bland andra pyrolys, förgasning,  depolymerisering 
och selektiv separering av olika polymer (t.ex. Creasolv processen). Fördelarna med 
dessa metoder är att de är lämpliga för heterogena blandningar av plast och att de kan 
producera "rena" produkter. Plast som återvinns genom kemisk återvinning kan 
också användas för framställning av material i kontakt med livsmedel. Flera 
kommersiella tekniker finns tillgängliga för kemisk återvinning av plast (t ex 
Creasolv) men de används än så länge i mindre utsträckning eftersom det fortfarande 
krävs stora volymer för att de ska vara kostnadseffektiva170. 
 
7.2.2 Glas 
Ett potentiellt problem med att återvinna glas är närvaron av tungmetaller som 
kvicksilver, bly, kromVI och kadmium. Dessa ämnen är grundämnen som kan 
förekomma i sand men de kan också inkorporeras i glasprodukter för vissa specifika 
ändamål, t.ex. fluorescerande glödlampor (kvicksilver), tv-skärmar och kristallglas 
(bly) samt färgämnen (krom VI, kadmium). 
 
Glas som innehåller dessa metaller i förhöjda koncentrationer avlägsnas vanligtvis 
genom sortering där krossat glas analyseras med röntgenfluorescens eller UV-
fluorescens och där förorenat glas sorteras bort. En annan metod är att behandla 

 
168 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub 
168 Ragaert K, Delva L, Van Green K, 2017, Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste, 
Waste Management vol 69, p24 –58  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17305354?via%3Dihub 
170 Ragaert K, Delva L, Van Green K, 2017, Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste, 
Waste Management vol 69, p24 –58 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17305354?via%3Dihub 
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glaset med citronsyra eller ättiksyra för att avlägsna metalljoner på glasets ytskikt 
t.ex vid rengöring av glasbehållare som skall fyllas om171. 
 
7.2.3 Papper och kartong 
Tusentals olika kemikalier kan användas vid framställning av papper och dessa kan 
sedan överföras till återvunna material. Kemikalierna tillsätts under produktion, 
tryckning och efterbehandling av papperet. Papper och kartong uppvisar dessutom en 
hög absorbtionsförmåga vilket medför att ytterligare föroreningar kan tas upp vid 
användning och under bortskaffandet172. 
 
Återvunnet papper och kartong har i flera fall visats innehålla högre koncentrationer 
av vissa föroreningar än jungfruliga produkter. Mer än 250 kemikalier med potential 
att påverka hälsan har identifierats i återvunnen kartongpapp som används för 
livsmedelsförpackningar.173 Eftersom det är ett så stort antal av kemiska ämnen som 
möjligen skulle kunna migrera från återvunnet papper till livsmedel, tycks fokus 
ligga på att minska migrationen av eventuella föroreningar i pappersprodukterna till 
maten genom att lägga till barriärskikt från andra material såsom plast eller 
aluminium174. 
 
Under återvinningen kan föroreningar som finns i papperet och kartongen avlägsnas 
under avfärgningsprocesserna. Flera metoder kan användas för avfärgning av papper, 
inklusive  
1) tvättning av pappersmassa (för små partikelstorlekar),  
2) flotationsavfärgning, i vilken bläck frisätts från pappret och avlägsnas från massan 
genom tillsats av ytaktiva ämnen och luft varpå bläck och andra hydrofoba 
kemikalier samlas i ett skumskikt som avlägsnas, 
3) blekning genom tillsats av blekmedel såsom natriumditionit och väteperoxid175.  
 
 
Effektiviteten när det gäller avlägsnandet av föroreningar vid pappersåtervinning kan 
variera mycket. För bisfenol A i avfärgat papper är effektiviteten ca 95% mot ca 10% 
i icke-avfärgat papper. För ftalaten DEHP är effektiviteten ca 20% och för 
mineraloljor (MOH) 50 till 80% (i tvåstegs flotationsprocess) med en förlust av 15 

 
171 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub  
172 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub 
173 Biedermann & Grob, 2013, Assurance of safety of recycled paperboard for food packaging through 
comprehensive analysis of potential migrants is unrealistic, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967313005876 
174 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub 
175 Digital Print Deinking Alliance, besökt 2019-05-28, DPDA Hemsida, www.thedpda.org   
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till 40% av pappersfibrerna under processen176. Förbättringar av 
avlägsningseffektiviteten kommer sannolikt att förknippas med en ökad förlust av 
pappersfiber177. 
 
Papper och kartong förekommer också ofta i kombination med andra material som 
lim, plast, vax eller aluminium som är svårare att återvinna. Den svenska 
Förpacknings & tidningsinsamlingen (FTI) har därför nyligen infört en högre avgift 
för producenter av pappersförpackning som innehåller lim eller blandat material. Den 
nya avgiften kommer att gälla från och med 2020178. En likande avgiftsstruktur för 
olika typer av plast började gälla i april 2019179. 
 
 
7.2.4 Metall 
 
Aluminiumburkar avfärgas vanligen mellan fragmentering och smältning för att 
avlägsna alla lacker, beläggningar och bläck. Det görs främst för att undvika 
oxidation av aluminium i smältprocessen på grund av bindemedlet i färgen som kan 
oxideras. Avfärgningen kan antingen utföras genom termiska processer där de 
fragmenterade burkarna passerar ett flöde av het luft som förångar beläggningarna, 
via kemiska processer eller genom en kombination av båda180. 
 
För burkar av stålplåt behövs vanligtvis inte ett extra avfärgningssteg då stål är inte 
lika oxidationskänsligt och metallföroreningarna hamnar i slaggfasen181. 
 
 
7.2.5 Trä 
 
Trä som ytbehandlats kan ha kontaminerats med kemikalier, t.ex 
impregneringsmedel och skickas därför ofta till förbränning. Många gånger 
förekommer föroreningarna dock endast i de yttersta millimetrarna på träets yta och 
då kan det räcka med sandblästring, sågning eller rengöring med roterande borstar 

 
176 Pivnenko K , Laner D, Astrup T.F., 2016, Material Cycles and Chemicals: Dynamic Material Flow 
Analysis of Contaminants in Paper Recycling, Environmental Science and Technology, 2016,50,22 
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b01791 
177 Pivnenko K, 2016, Waste material recycling: Assessment of contaminants limiting recycling, 
http://orbit.dtu.dk/files/124123089/Kos_Pivnenko_PhD_Thesis_Online.pdf 
178 FTIAB, 2019, Nya avgiftsstruktur för papper 2020, https://www.ftiab.se/2859.html  
179 FTIAB, 2019, Nya avgiftsstruktur för plast 2019, https://www.ftiab.se/2509.html  
180 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub 
181 Geueke B, Groh K, Muncke J, 2018, Food packaging in the circular economy: Overview of 
chemical safety aspects for commonly used materials. Journal of cleaner production, vol 193, p491-
505 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618313325?via%3Dihub 
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för att dekontaminera träet182. För trä som tryckimpregnerats med kreosot183 eller 
kromaterat koppararsenat184 har dekontamineringsmetoder diskuterats i litteraturen 
men ingen process som används i kommersiell skala har hittats.  
 
  

 
182 Imnovation Hub, Besökt 2019-05-28, A New Recycling Process to Give Wood a New Lease of 
Life,  https://www.imnovation-hub.com/science-and-technology/new-recycling-process-to-give-
wood-new-lease-of-life/ 
183 Mayer I, Ganne-Chédeville C, Ropp J, Von Arx U, Pichelin F, 2010, Thermal decontamination of 
railway sleepers for recycling. removal of creosote oil. 
https://support.sbcindustry.com/Archive/2010/june/Paper_454.pdf 
184 Janin A, Blais J-F, Mercier G, Drogui P, 2009, Optimization of a chemical leaching process for 
decontamination of CCA-treated wood. Journal of hazardous materials vol 169, p 136-145. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389409004737 
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8.  Slutsatser och diskussion 
 
Den här rapporten har tagits fram i syfte att ge en tydligare bild av problematiken 
med farliga ämnen i avfall för att på så sätt underlätta prioritering och synliggöra 
hinder och drivkrafter för att uppnå en hållbar cirkulär materialanvändning. 
Problemet är mångfacetterat men har sitt ursprung i den enorma globala 
kemikalieanvändningen och den snabba utvecklingen av nya ämnen där innovativa 
företag hittills har legat flera steg före lagstiftarna.  
 
Den europeiska lagstiftning som reglerar kemiska ämnen, varor och produkter samt 
avfall beskrivs i kapitel 3. Kraven på tillverkare och importörer av ämnen om att ta 
fram information och se till att användningen är säker är långtgående inom Reach 
men kontroller av efterlevnaden behöver öka väsentligt för att säkerställa att farliga 
egenskaper identifieras korrekt. Skärpta informationskrav även för lågvolymämnen 
behövs och har möjlighet att minska förekomsten av osund substitution när ett farligt 
ämne byts ut mot ett annat. Antalet reglerade ämnen är få och takten för identifiering 
och reglering av särskilt farliga ämnen är i nuläget för långsam för att inom en rimlig 
tid leda till giftfria och resurseffektiva kretslopp. 
 
Ett lagstiftningsmässigt problemen med avseende på hållbara cirkulära material är att 
Reach upphör att gälla när en vara blivit avfall. Det medför att varken avfallsledet 
eller användning av återvunna material i varor ingår i de riskbedömningar för 
kemiska ämnen som görs inom Reach. Det betyder också att information om innehåll 
av farliga ämnen inte förs vidare från den som sist tagit del av den i näringskedjan. 
Vidare så kan importerade varor innehålla ämnen som det inom EU krävs tillstånd 
för att använda på grund av särskilt farliga egenskaper vilket kan leda till att dessa 
ämnen förorenar materialflödena.   
 
Ett hinder som återkommande diskuteras är också att det inom avfallslagstiftningen 
saknas tydliga kriterier för när avfall upphör att vara avfall (EoW) vilket leder till en 
osäker marknad och ger upphov till olika bedömningar av olika aktörer. 
 
Initiativ som har till syfte att förbättra materialhanteringen och problematiken med 
farliga ämnen är pågående både globalt, på europeisk och på svensk nivå. Även om 
problematiken till stor del är global så bedöms de europeiska åtgärderna ha störst 
möjlighet att leda till faktiska förändringar, främst genom ändringar i lagstiftningen. 
Europa är i mångt och mycket föregångare inom detta område och driver 
utvecklingen framåt även i andra regioner. Ett aktivt arbete inom EU är därför 
centralt för att åstadkomma förändringar och det här är också något som Sverige 
redan gör i stor utsträckning. 
 
Kommissionen arbetar aktivt med att kartlägga problematiken och hinder för ökad 
cirkulär resursanvändning. Den föreslår också åtgärder för att komma till rätta med 
brister. Även om flera viktiga områden har belysts så saknas till viss del en 
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diskussion om hur man kan undvika att ämnen med farliga egenskaper hamnar i 
varor och material. Det är uppenbart att det absolut mest effektiva sättet att undvika 
problem med kemikalier i återvunna material är att se till att de inte ingår i 
produkterna från början. Här finns ett behov av att se över och införa krav på att den 
som tillverkar en produkt är skyldig att se till att farliga ämnen undviks i så stor 
utsträckning som möjligt. Insatser som görs i detta tidiga stadie bör ha god 
samhällsekonomisk utväxling och minskar behoven av dekontaminering och 
utsortering av material. Resurser kan istället satsas på att utveckla mindre farliga 
alternativ och att bistå företag med substitution av ämnen.  
 
Plast är det material som är mest välundersökt och mest omdiskuterat när det gäller 
förekomst av farliga ämnen. Det är till största delen tillsatsämnena, additiven, som 
bidrar med farliga egenskaper till plasten. PVC plast är särskilt relevant då en stor del 
av additiven används i just PVC. Stora mängder plast med potentiellt innehåll av 
diverse farliga ämnen finns i avfallsflödena bygg och rivningsavfall, elektronik och i 
uttjänta fordon. De undersökningar som gjorts på återvunnet plastmaterial visar att de 
åtgärder som vidtas av återvinnarna för att sortera ut plastfraktioner som innehåller 
t.ex. bromerade ämnen är förhållandevis effektiva och de färdiga materialen 
uppfyller i de flesta fall gällande lagstiftning. Brominnehållet i de undersökta 
materialen kan endast i liten uträckning förklaras av förekomst av reglerade ämnen 
vilket innebär att det är andra, okända brominnehållande ämnen som förekommer. 
Vilka dessa är och vad de har för egenskaper är okänt. Andra material där farliga 
ämnen är vanligt förekommande är papper, gummi och textil men särskilt i det 
senare fallet är återvinningen ännu begränsad.  Världens första automatiserade 
textilsorteringsanläggning, som kommer att byggas upp i Malmö, planeras att tas i 
drift under sommaren 2020185.  
 
Effektiva åtgärder för att hantera att reglerade farliga ämnen byts ut mot liknande, 
oreglerade ämnen med snarlika egenskaper är att arbeta med förbud/begränsning av 
grupper i linje med de åtgärder som Kemikalieinspektionen beskriver i sin strategi 
för giftfria och resurseffektiva kretslopp186. En anledning till att de alternativa 
ämnena visar sig ha liknande eller till och med värre egenskaper än ämnena de 
ersätter kan ha att göra med de tonnageberoende informationskraven i Reach samt på 
ofullständig information i de registreringsunderlag som tas fram. Om endast mindre 
mängder används (under 10 ton per år) så krävs väldigt lite data och då kan ämnen 
med särskilt farliga egenskaper passera187. Med utgångspunkt i vad som hittills är 

 
185 IVL, 2019, Storskalig anläggning för automatiserad textilsortering planeras i Malmö, 
Pressmeddelande 2019-07-03, 
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2019-07-03-
storskalig-anlaggning-for-automatiserad-textilsortering-planeras-i-malmo.html  
186 Kemikalieinspektionen, 2016. Vägen till giftfria och resurseffektiva 
Kretslopp – en strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport 
7/16. https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-
kretslopp.pdf 
187 Kemikalieinspektionen, 2016. Vägen till giftfria och resurseffektiva 
Kretslopp – en strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen. Rapport 
7/16. https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-
kretslopp.pdf 

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2019-07-03-storskalig-anlaggning-for-automatiserad-textilsortering-planeras-i-malmo.html
https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelande---arkiv/2019-07-03-storskalig-anlaggning-for-automatiserad-textilsortering-planeras-i-malmo.html
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-7-16-vagen-till-giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp.pdf
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känt om vissa ämnesgrupper bör det finnas utrymme för att använda sig av 
försiktighetsprincipen och införa skärpta informationskrav för alla ämnen i en 
ämnesgrupp. Här skulle informationskraven för att få använda ämnena oavsett 
mängd kunna vara samma som för ämnen i det högsta tonnageintervallet (>1000 ton) 
samt att de riskbedömda användningarna utökades till att inkludera både avfall och 
återvinning.  
 
Ett mer drastiskt tillvägagångssätt vore att förbjuda eller kraftigt begränsa den tillåtna 
användningen av grupper av högriskämnen direkt i bilaga XVII. Ett exempel är 
gruppen per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) som ständigt växer i 
omfattning och som i juni 2019 är uppe i över 4700188 kända ämnen. Med tanke på 
de allvarliga hälsoeffekter och den extrema persistens i miljön som dessa ämnen 
uppvisar vore det inte orimligt att vidta den här typen av kraftfulla åtgärder.  Då 
många PFAS är polymerer och därmed inte faller under registreringsplikten inom 
Reach så skulle en utökning av omfattningen på registreringskraven kunna vara ett 
annat alternativ.  För att återkoppla till stycket ovan om samhällsekonomiska vinster 
så har en nyligen utförd rapport189 beställd av Nordiska Ministerrådet kommit fram 
till att kostnaderna för hälsoeffekter orsakade av PFAS i Europa uppgår till 52 - 84 
miljarder Euro per år. Inkluderas även kostnader för miljöeffekter och åtgärder för 
sanering blir siffrorna ännu större. Med tanke på att siffrorna ovan endast berör en 
ämnesgrupp så är det inte vågat att påstå att de totala kemikalierelaterade 
kostnaderna för samhället är betydligt högre än så. 
 
Så länge som farliga ämnen ingår i varor och material är en viktig del för att uppnå 
giftfria och resurseffektiva kretslopp att information om dess förekomst förmedlas 
genom hela värdekedjan. Informationen behöver nå även dem som arbetar inom 
återvinningssektorn så att farliga kemikalier inte ingår i återvunnet material över 
koncentrationer som anses vara säkra. Utmaningen med att uppnå detta verkar inte 
ligga i brist på teknik, vilket framgår av det breda spektrum av system som diskuteras 
i kapitel 6,1 och inte heller brist på motivation. Den största anledningen verkar 
istället vara bristen på incitament i lagstiftningen för att driva på kraven på 
kommunikation samt avsaknaden av standarder för att minska arbetsbelastningen för 
de som behöver rapportera/aggregera uppgifterna.  
 
Det verkar inte finnas någon övergripande enighet om vilken information som bör 
meddelas och om den bör begränsas till att förmedla information om SVHC-ämnen 
eller om alla kemiska ingredienser ska spåras och rapporteras, förutsatt att system för 
att skydda konfidentiell företagsinformation finns på plats. Den databas som ECHA 
kommer att lansera i 2020 har potential att öka flödet av information om kemiska 
ingredienser i varor till de som arbetar inom avfalls-och återvinnings sektorn och att 
införa nya standarder för rapportering. Databasen kommer inledningsvis att 

 
188 OECD Portal on per and poly fluorinated chemicals, besökt 2019-06-17 
https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/ 
189 Goldenman G, Fernandes M, Holland M, Tugran T, Nordin A, Schoumacher C, McNeil A, 2019. 
The cost of inaction – A socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to 
exposure to PFAS. TemaNord 2019:516. http://norden.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1295959/FULLTEXT01.pdf 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295959/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1295959/FULLTEXT01.pdf
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begränsas till SVHC-ämnen. Detta medför att för varor med lång livslängd så 
kommer problemet med innehåll av framtida reglerade ämnen att kvarstå eftersom 
kraven på information inte gällde då varan sattes på marknaden. Användning av 
fullständiga materialdeklarationer istället för att endast rapportera ”SVHC-ämnen” 
har potential att minska betydelsen av detta problem. Fullständiga 
materialdeklarationer skulle göra det möjligt att gå tillbaka och spåra vilka varor som 
innehåller de nyligen reglerade ämnena, även om de regleras många år efter det att 
varan sattes på marknaden.  Bristen på transparens kring tillsatser i primärt plast har 
också tagits upp som ett hinder för en bättre fungerande marknad för återvunnen 
plast190. 
 
Kemisk analys av både varor/material som genomgår återvinning och återvunnet 
material krävs för att säkerställa att farliga kemikalier inte förekommer i otillåtna 
koncentrationer. Resultaten från denna rapport visar att endast för ett litet antal 
kemikalier/kemiska grupper så kan förekomst i material och varor undersökas med 
befintliga screeningmetoder utan tillgång till ett laboratorium med avancerade 
instrument och specialiserad personal. Dessa omfattar för närvarande tungmetaller, 
klorerade kemikalier (t.ex. polyklorerade dioxiner och furaner), bromerade 
kemikalier (t. ex. bromerade flamskyddsmedel) och fluorerade kemikalier (t.ex. 
PFAS). 
 
Att ha bättre information om det kemiska innehållet i en vara innan den återvinns kan 
leda till bättre sortering av olika avfallsflöden och därmed också minska behovet av 
kemiska analyser av de återvunna materialen.  
 
Baserat på denna kunskapssammanställning finns olika sätt för RE:Source att arbeta 
vidare med frågan om farliga ämnen i material. Fokus bör ligga på problematiken 
kring bristerna i spårbarhet, analys och detektion som idag utgör hinder för ökad 
materialåtervinning. Ett exempel på aktiviteter som RE:Source kan bidra med är 
informationsspridning kring problemets omfattning, vilka detektionstekniker som 
används idag och de brister som finns. Man kan också tänka sig utlysningar med 
frågeställningar om att utveckla nya screeningmetoder och standarder för farliga 
ämnen i återvunnet material samt metoder för att ta reda på vilka kemiska ämnen 
som förekommer i artiklar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
190 OECD (2018), Improving markets for recycled plastics: Trends, prospects and policy responses, 
OECD Publishing Paris. Http://dx.doi.org/10.1787/9789264301016-en   

http://dx.doi.org/10.1787/9789264301016-en
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Bilaga 1 – Resultat från Kemikalieinspektionens tillsyn 
 

Rapport NR Undersökt produktgrupp Undersökta ämnesgrupper Totalt antal 
prov 

Resultat per ämne Antal prov med innehåll över 
gränsvärde/förbjudna halter 

8/12191 Golv Mjukgörare/Ftalater 
Klorparaffiner 
PFAS 

44 DINP 
DIDP  
DEHP  
DINCH 
SCCP 
PFOS 
PFOA 

14 
10 
4 
2 
1 
5 
1 

3/13192 
6/13193 

Leksaker Ftalater 
Klorparaffiner 
Bly 
Azofärgämnen 
Bromerade flamskyddsmedel 
 

90 
211 

Ej tillgängligt 22 
53 

1/14194 Möbeltextil Bromerade flamskyddsmedel 
Mjukgörare, 
Azofärgämnen 
PFAS  

74 PBB 
Azofärgämnen 
Okta-BDE 
Dimetylfumarat 
HBCDD 
Deka-BDE 
Ftalater 
Nonylfenoletoxilat 
Nonylfenol 
PFOA 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
11 
0 
0 

 
191 Kemikalieinspektionen, 2012. Material i inomhusmiljö - Golv https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2012/tillsyn-8-12-golv.pdf  
192 Kemikalieinspektionen, 2013. Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2013/tillsyn-3-13-leksaker.pdf 
193 Kemikalieinspektionen, 2013. Kemikalieinspektionens kontroll av leksaker 2012 – 2013 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2013/tillsyn-6-13-leksaker-2012-2013.pdf 
194 Kemikalieinspektionen, 2014. Material i inomhusmiljön 2 – Möbeltextil https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2014/tillsyn-1-14-mobeltextil.pdf 

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2012/tillsyn-8-12-golv.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2013/tillsyn-3-13-leksaker.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2013/tillsyn-6-13-leksaker-2012-2013.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2014/tillsyn-1-14-mobeltextil.pdf
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PFOS 
Penta-BDE 

0 
- 

2/15195 Textil interiör Azofärgämnen 
Mjukgörare 
Nonylfenoler 

50 Azofärgämnen 
Ftalater 
Nonylfenoletoxilat 
Nonylfenol 

3 
1 
3 
0 

3/16196 Textil och läder Klorparaffiner 
Azofärgämnen  
Krom 
Mjukgörare  
Nonylfenoler 
PFAS 

192 SCCP 
Azofärgämnen 
Krom VI 
Ftalater 
Nonylfenoletoxilat 
Nonylfenol 
PFOS/PFOA 

1 
1 
3 
6 
0 
0 
0 

5/16197 Plastvaror Mjukgörare 
Klorparaffiner  
Tungmetaller 
DMFa/DMAC 
Kandidatlisteämnen 

160 Ftalater 
SCCP 
Kadmium 
Kandidatlisteämnen (>0,1%) 

2 
10 
4 
24 

11/16198 Elektriska lågprisprodukter Klorparaffiner 
Tungmetaller 
Mjukgörare  
Flamskyddsmedel  

154 SCCP 
Bly 
Kadmium 
Ftalater (>0,1%) 
 

15 
50 
2 
24 

1/17199 Sexleksaker Ftalater 
Klorparaffiner 
Azofärgämnen 
Nickel 
Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 

44 DEHP (>0,1%) 
SCCP 
Azofärgämnen 
Nickel 
Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 

3 
1 
0 
0 
0 
0 

 
195 Kemikalieinspektionen, 2015. Material i inomhusmiljön 3 – Textil interiör https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2015/tillsyn-2-15-material-i-inomhusmljon-3.pdf  
196 Kemikalieinspektionen, 2016. Textil och läder https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-3-16-textil-och-lader.pdf 
197 Kemikalieinspektionen, 2016. Tillsyn av plastvaror 2015 https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-5-16-tillsyn-av-plastvaror-2015.pdf  
198 Kemikalieinspektionen, 2016. Tillsyn av elektriska lågprisprodukter. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-11-16-tillsyn-av-elektriska-lagprisprodukter.pdf 
199 Kemikalieinspektionen, 2017. Tillsyn av sexleksaker https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-1-17-tillsyn-av-sexleksaker.pdf 

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2015/tillsyn-2-15-material-i-inomhusmljon-3.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-3-16-textil-och-lader.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-5-16-tillsyn-av-plastvaror-2015.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2016/tillsyn-11-16-tillsyn-av-elektriska-lagprisprodukter.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-1-17-tillsyn-av-sexleksaker.pdf
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2/17200 Leksaker Ftalater 
Azofärgämnen  
Klorparaffiner 
Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 

60 DEHP 
Azofärgämnen 
SCCP 
Bly 
Kadmium 

1 
0 
2 
9  
2 

3/17201 Textil Azofärgämnen 
Nonylfenoler 

167 Azofärgämnen 
Nonylfenoletoxilat 
Nonylfenol 

1 
16I 

7I 

8/17202 Gummi och plast PAHer 
Mjukgörare 
Klorparaffiner 

58 PAH 
Ftalater (>0,1%) 
SCCP 

5 
6 
3 

5/18203 II Leksaker och barnvårdsartiklar Mjukgörare 
Klorparaffiner 
Tungmetaller 

93 Ftalater 
SCCP 
Nickel 
Bly 
Kadmium 

6 
15 
1 
9 
9 

Kläder, skor, accessoarer Klorparaffiner 
Tungmetaller 

111 SCCP 
Bly 

9 
9 

Elektriska produkter Klorparaffiner 
Tungmetaller 

108 SCCP 
Bly 
Kadmium 

23 
23 
14 

Byggvaror och inredning Klorparaffiner 
Tungmetaller 
PAH 
Mjukgörare 

69 SCCP 
Bly 
PAH 
Ftalater (>0,1%) 

8 
8 
4 
7 

Sport och fritidsvaror Klorparaffiner 
Tungmetaller 
Kandidatlisteämnen 

126 SCCP 
Bly 
Ftalater (>0,1%) 

11 
7 
7 

Förpackningar Tungmetaller 2 Kadmium 2 

 
200 Kemikalieinspektionen, 2017. Leksaker. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-2-17-leksaker.pdf 
201 Kemikalieinspektionen, 2017. Textil 2016. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-3-17-textil-2016.pdf 
202 Kemikalieinspektionen, 2017. PAH:er i gummi och plast. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-8-17-paher-i-gummi-och-plast.pdf 
203 Kemikalieinspektionen, 2018. Kemikalieinspektionens analyser i samband med tillsyn 2017. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-5-18.pdf 

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-2-17-leksaker.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-3-17-textil-2016.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2017/tillsyn-8-17-paher-i-gummi-och-plast.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-5-18.pdf
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11/18204 Julbelysning och 
personvårdsprodukter 

MjukgörareIII 

Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 
Klorparaffiner 
Kandidatlisteämnen 

120 DEHP 
DBP 
DIBP 
DIHP 
Bly 
Kadmium 
HBCDD 
SCCP 

11 
2 
1 
1 
9 
2 
1 
8 

12/18205 E-handel Mjukgörare 
Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 
Klorparaffiner 
Kandidatlisteämnen 

106 DIBP 
DINP 
DEHP 
KadmiumIV  
BlyIV 

SCCP 

5 
4 
9 
20 
29 
8 
 

1/19206 Reklamartiklar Tungmetaller 
MjukgörareV 

Klorparaffiner 
Kandidatlisteämnen 

115 Bly 
Kadmium 
DEHP 
DBP 
DiBP 
SCCP 

9 
5 
21 
3 
2 
11 

4/19207 Tillsyn av informationsplikten 
i heminredning, väskor, 
sportartiklar, bilinredning 
elektronik, kläder, skor och 
madrasser 

Azofärgämnen 
Mjukgörare 
Tungmetaller 
Flamskyddsmedel 
Klorparaffiner 
Kandidatlisteämnen 

220 SCCP 
Kadmium  
Bly 
DEHPVI 

DINPVI 

DIBP 
Azodicarbonamide 

4 
2 
5 
3/17 
1 
1 
5 

 
204 Kemikalieinspektionen, 2018. Tillsyn av julbelysning och elektriska personvårdsprodukter. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-11-18-tillsyn-av-julbelysning-
och-elektriska-personvardsprodukter.pdf 
205 Kemikalieinspektionen, 2018. Tillsyn av e-handel 2018. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-12-18-tillsyn-av-e-handel.pdf 
206 Kemikalieinspektionen, 2019. Reklamartiklar 2018. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-1-19-reklamartiklar-2018.pdf 
207 Kemikalieinspektionen, 2019. Tillsyn av informationsplikten. https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-4-19-tillsyn-av-informationsplikten-amnen-pa-
kandidatforteckningen.pdf 

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-11-18-tillsyn-av-julbelysning-och-elektriska-personvardsprodukter.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-11-18-tillsyn-av-julbelysning-och-elektriska-personvardsprodukter.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-12-18-tillsyn-av-e-handel.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-1-19-reklamartiklar-2018.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-4-19-tillsyn-av-informationsplikten-amnen-pa-kandidatforteckningen.pdf
https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2019/tillsyn-4-19-tillsyn-av-informationsplikten-amnen-pa-kandidatforteckningen.pdf
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I Prover innehöll halter som inte var förbjudna vid analystillfället men som begränsas i lagstiftningen från år 2021 
II Rapporten är en sammanställning och listar därför inte alla ämnen som undersökts 
III Halter över 0,1%, dvs med krav på information men inte förbjudna 
IV De redovisade överträdelserna av gränsvärdena i tabellen inkluderar även sådana som Kemikalieinspektionen angivit varit godkända till följd av antingen import innan reglerna 
trädde i kraft eller genom ett undantag för bly i vissa typer av lödningar. Motiveringen bakom detta är att förekomsten är lika problematisk i avfallsledet oberoende av legal status 
när ämnet inkorporerades i produkten.  
V Inga av de undersökta mjukgörarna var otillåtna i de undersökta produkterna men förekom i halter över 0,1% 
VI Förekomst i leksaker där ämnet är förbjudet/förekomst i övriga produkter i halter >0,1% enligt kandidatförteckningen 
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