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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att granska REACH-förordningen, WEEE- och RoHS-
direktiven samt dess införlivande i svensk lagstiftning. Utgångspunkten har framför allt 
varit att utreda det ansvar för kartläggning av produkters innehåll samt avfallshantering 
som importörer av elektroniska produkter har vid import från icke EU-land. 
Granskningen har genomförts via studier av EU-rättsakter samt den svenska lagstiftning 
som förändrats eller tillkommit vid rättsakternas ikraftträdande. Även 
informationsmaterial från ansvariga myndigheter, litteratur och rapporter har använts 
vid granskningen. Resultatet visade att elektronikprodukter omfattas av den aktuella 
lagstiftningen. Ansvaret för kartläggning av innehåll samt avfallshantering har, i och 
med rättsakternas ikraftträdande, förflyttats från myndigheterna till de importerande 
företagen. Resultatet av granskningen av REACH-förordningen visade att den 
innehåller krav riktade direkt mot importörer av varor. Kraven rör registrering eller 
anmälan av vissa ämnen som ingår i varorna samt informationsspridning om dessa 
ämnen till köpare av produkterna. Utöver detta skall importörerna även följa de 
restriktioner som beslutats i unionen. Regleringen visade sig innehålla vissa 
otydligheter. Företag som importerar varor i mindre partier där mängden av de farliga 
ämnena inte överstiger den reglerade nivån, påverkas inte av REACH:s regler. Det finns 
även svagheter i kraven på information då dessa enbart gäller ämnet i sig och inte dess 
användning i den specifika varan. Vidare visade granskningen att regleringen av 
innehållet av farliga ämnen i produkter vid import är bristfällig, då RoHS-direktivet 
enbart reglerar vissa ämnen i vissa elektroniska produkter. Gällande avfallshanteringen 
av elektroniska produkter visade resultatet att producentansvaret blivit relativt 
omfattande i och med WEEE-direktivets införande. Förutom ansvar för 
omhändertagande av avfall, ansvarar producenten även för informationsspridning och 
märkning av produkter. Detta ansvar berör även många importföretag.  



 

Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the REACH regulation, the WEEE and RoHS 
directives and their implementation in Swedish law. The starting point was principally 
to clarify the responsibility for identifying and generating content for waste 
management as importers of electronic goods imported from non-EU countries. The 
examination was carried out through studies of the EC legal acts as well as the Swedish 
legislation changed or added. Information from the responsible authorities, literature 
and reports have also been used in the review. The results showed that electronic 
products are covered by the legislation. Responsibility for identification of contents, and 
waste management has, in effect, and with the acts, the authorities moved in to the 
importing company. The reviews of the REACH regulation has shown that its 
requirements are targeted directly at importers of goods. The requirements relating to 
registration or notification of certain substances contained in products and information 
on these topics to the buyers of the products. In addition, importers must also comply 
with the restrictions imposed in the Union. The regulation was shown to contain some 
ambiguities: Companies that import goods into smaller lots, where the quantity of the 
hazardous substances does not exceed the regulated level, is not affected by the 
regulation rules. There are also limitation in the information requirements as they apply 
only to the substance itself and not its use in the specific product. Further examination 
showed that the regulation of the content of hazardous substances in products import is 
defective in that the RoHS Directive only regulates certain substances in certain 
electronic products. Regarding existing waste management of electronic products, the 
results showed that producer responsibility has become relatively widespread in the 
WEEE Directive's implementation. In addition to responsibility for waste disposal, the 
producer is also responsible for disseminating information and the labeling of products. 
This responsibility also concerns many importing companies.  
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Förkortningar och förklaringar 
 

Beredning:   En blandning eller en lösning bestående av två eller flera 
   ämnen. 

ECHA  En central kemikaliemyndighet som hanterar olika aspekter 
   av REACH. ECHAs ansvarsområde är registrering,  
   utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 

EEE  Elektriska och elektroniska produkter. Produkter som är 
   beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för 
   att fungera. Produkter avsedda för generering, överföring 
   och mätning av elektrisk ström och elektromagnetiska fält 
   omfattas också av definitionen. 

Exponeringsscenario  En uppsättning villkor som beskriver hur ämnet tillverkas 
   eller används under sin livscykel och hur tillverkaren eller 
   importören kontrollerar eller rekommenderar  
   nedströmsanvändare att kontrollera exponeringen av  
   människor och miljön. Dessa kan efter behov avse en  
   specifik process eller en specifik användning eller. 

Infasningsämne Ett ämne som uppfyller minst ett av några olika kriterier: (a) 
   Det ska vara med i Einecs (European Inventory of Existing 
   Commercial Chemical Substances). b) Det ska ha tillverkats 
   i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska 
   unionen under viss tidsperiod men inte släppts ut på 
   marknaden av tillverkaren eller importören, under de 15 år 
   som föregått REACH:s ikraftträdande. (c) Det har släppts ut 
   på marknaden i gemenskapen innan REACH trädde i kraft 
   och det anses ha anmälts enligt vissa regler.  

IPPC-direktivet Integrated Pollution Prevention and Control. Syftar till att 
   samordna åtgärder för att begränsa och förebygga  
   föroreningar. 

Kemikalieinspektionen Central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet som 
   ansvarar för kemikaliekontrollen. En stor del av  
   myndighetens arbete sker inom ramen för EU. 

Naturvårdsverket Svensk myndighet vars uppdrag är att se till att  
   miljöpolitiska beslut genomförs. 

Nedströmsanvändare  En fysisk eller juridisk person, dock inte tillverkaren eller 
  importören, etablerad i gemenskapen och använder  
  ett ämne – antingen som sådant eller ingående i en beredning 
  – i sin verksamhet. En distributör eller konsument är inte en 
  nedströmsanvändare. En återimportör som undantas enligt 
  artikel 2.7 c i REACH betraktas också som en  
  nedströmsanvändare. 

REACH  En kemikalielagstiftning som både i Sverige och EU ersätter 
  de regler som gällde före den 1 juni 2007. REACH står för 
  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
  Chemicals. 
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RoHS   Restriction of certain Hazardous Substances. Reglerar hur 
  mycket av vissa ämnen som får finnas i elektriska och 
  elektroniska produkter. 

SIEF  Substance Information Exchange Forum. Forum för  
  informationsutbyte som enligt REACh ska bildas inför 
  registreringen. Ett forum ska finnas för varje ämne.  

Säkerhetsdatablad Ett dokument med, enligt REACH, viss fastställd  
  information om ett ämne. Leverantören ansvarar för att 
  bladet ges ut. 

TAC  EU kommissionens kommitté för tekniks anpassning. 

Ämne  Ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i 
  naturlig eller tillverkad form. Eventuella tillsatser som är 
  nödvändiga för att bevara ämnets stabilitet ingår samt  
  föroreningar som kommer från tillverkningen. Eventuella 
  lösningsmedel som kan tas bort utan att det påverkar ämnets 
  stabilitet eller ändrar sammansättningen, exkluderas.  

 

 



3 

1. Inledning 
Kemikalier finns överallt i vårt samhälle och kan medföra stor skada om de hamnar på 
fel plats eller hanteras på ett felaktigt sätt. Olika kemiska ämnen sprids från tillverkare 
via användare inom industrin ut till företag och privatpersoner. Spridningen sker både 
inom EU och globalt. Både människor och djur kommer ofta dagligen i kontakt med 
kemikalier. Redan vid användandet sprids ämnena ut i miljön. Om bra system för 
avfallshantering, återvinning och uppsamling dessutom saknas, sprids kemikalierna 
även efter att de använts klart.1 

Alla kemiska ämnen är inte farliga utan många kan vara harmlösa gentemot människor 
och miljö. En tämligen stor mängd kemiska ämnen är inte framställda av människan 
utan finns naturligt i vår miljö. Att de är naturligt förekommande innebär dock inte att 
de är ofarliga.2 

Antalet olika kemiska ämnen är mycket stort, vilket har lett till att vår kunskap om dem 
har stora brister. Ett annat problem är att de konsekvenser som kan uppkomma vid 
användning av ett ämne ofta inte märks förrän många år senare. Det finns alltså en stor 
risk för att både människor och miljö utsätts för farliga kemikalier utan att vi vet om det. 
Ett ämnes påverkan upptäcks ofta långt efter att ämnet börjat användas. Då är 
kemikaliens spridning ute i samhället och miljön ofta redan mycket stor. 3 

Kemikalier med egenskaper som kan vara farliga för människors hälsa och för miljön 
medför ofta problem i en varas hela livscykel; från dess tillverkning och användning till 
avfallshantering. Då de regleringar som finns på kemikalieområdet är komplicerade och 
ofta framtagna efter en rad kompromisser mellan olika intressen, medför inte en varas 
farliga egenskaper alltid att den förbjuds. Metoderna för att tidigt hitta farliga ämnen har 
idag förbättrats och många ämnen har reglerats på olika sätt. Trots detta och trots att de 
farligaste ämnena idag är förbjudna, finns det fortfarande många ämnen med farliga 
egenskaper i våra hem och i vår vardagsmiljö.4 

Det stora flertalet av alla kemikalier som finns ute på marknaden har inte genomgått 
någon grundlig utvärdering. Kunskaperna om eventuella miljö- och hälsofarliga 
egenskaper är bristfällig. Genom en ökad kunskap och förbättrad kontroll kan vi få en 
bättre miljövård och ett förbättrat skydd för människors hälsa.5 Många av de varor vi 
använder är tillverkade i flera led, ofta i andra länder. Detta leder till att det blir svårt att 
överblicka och kontrollera användningen. Frihandelsregleringen inom EU medför en 
begränsning för de enskilda nationerna angående möjligheten att ha rättsliga regleringar 
i medlemslandet.6  

I Sverige har vi sedan länge av tradition lagstiftning på kemikalieområdet. Dagens 
reglering finns i första hand i Miljöbalken kapitel 14 samt i olika förordningar och 
föreskrifter. EU:s kemikaliereglering är av största vikt, då den i hög grad styr rättsläget i 
Sverige.7 

Elektriska och elektroniska produkter innehåller ofta farliga ämnen, vilket medför att 
både det innehåll som produkterna får vid tillverkningen och omhändertagandet av 

                                                 
1 SOU 2007:80 s.105 
2 Bjurling, 2006, Bristande miljö- och etikkontroll i Kina s. 11 
3 Bjurling, 2006, Bristande miljö- och etikkontroll i Kina s. 11 
4 Bjurling, 2006, Bristande miljö- och etikkontroll i Kina s. 11 
5 SOU 2007:80 s.105 
6 Michanek, Zetterberg, 2008, Den svenska miljörätten, s. 313 
7 Michanek, Zetterberg, 2008 Den svenska miljörätten, s. 314 
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dessa när de blivit avfall, är en mycket viktig miljöfråga. Elavfallet är på grund av sin 
sammansättning dessutom lämpligt för materialåtervinning. Sverige har sedan början av 

nittiotalet arbetat med ett utökat producentansvar för elektriska och elektroniska 
produkter. När EU:s lagstiftning fick inflytande i Sverige, fortsatte arbetet framåt, i 
samma riktning som förut.8 

Den, för oss i Sverige, relativt nya EU-lagstiftningen och sambandet mellan denna och 
vår nationella lagstiftning medför att det ibland kan vara problematiskt för mindre 
företag att förstå vilka regleringar som är aktuella vid olika tillfällen. Min förhoppning 
är att innehållet i denna uppsats på något sätt kan underlätta arbetet för mindre 
importföretag och yrkesgrupper som arbetar med att hjälpa dessa. Samtidigt kommer 
Sverige och Europa ett steg till på vägen mot ett framtida bättre miljöarbete. 

Detta arbete har utförts på uppdrag för ett företag. Min kontaktperson har under resans 
gång varit Roger Lind på Paragon Affärsutveckling AB. Numera arbetar han dock för 
Competenzer AB. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är i första hand att undersöka hur rättsakterna påverkar svenska 
företag som importerar elektronikprodukter från ett icke EU-land, gällande ansvar för 
avfallshantering och kartläggning av produkternas innehåll. För att kunna besvara syftet 
behöver en rättsutredning av Reach- förordningen, WEEE- och RoHS- direktiven, 
genomföras. 

De frågeställningar som uppsatsen avser att besvara är följande:  

Vilka är Reach- förordningens samt WEEE- och RoHS-direktivens bakgrund och syfte? 

På vilket sätt har REACH och direktiven påverkat svensk lagstiftning? 

Vilket ansvar har importörer av elektronik från icke EU-land enligt Reach, WEEE och 
RoHS angående avfallshantering och kartläggning av produkters innehåll? 

1.2 Avgränsning 

En av frågeställningarna i arbetet är, vilket ansvar importörer har för kartläggning av 
produkter vid import av elektronik från icke EU-land. För att besvara denna 
frågeställning så tydligt som möjligt har jag avgränsat framställningen avseende 
REACH. Efter en grundläggande översikt har jag främst beskrivit importörers ansvar 
gällande kartläggning av ämnen som ingår i varor. 

Förutom att beskriva importörers ansvar gällande kartläggning av elektronikprodukter 
avsåg jag i mitt arbete även att beskriva deras ansvar gällande avfallshantering. En 
importör definieras i WEEE-direktivet som tillverkare. Avsnittet om WEEE-direktivet 
har jag därför, efter en grundläggande översikt, avgränsat till att beskriva det ansvar 
som en tillverkare har enligt direktivet och de svenska lagreglerna. 

1.3 Metod 

Jag startade mitt arbete med att gå igenom rättsakterna och den information jag hittade 
om dessa för att få en överblick över området. De dokument som jag främst har använt 
mig av är rättsakterna från EU och vår svenska lagstiftning. Material från EU-
kommissionen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har också att varit viktiga 
informationskällor.  
                                                 
8 Naturvårdsverket, 2009, WEEE-direktivet i Sverige s. 11 
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Jag har undersökt bakgrunden till rättsakternas uppkomst samt deras syfte. Denna 
information har jag hämtat från regeringens propositioner; 2007/08:80; Miljöbalken och 
EG-förordningen om kemikalieregistrering samt 2002/03:117; Ett samhälle med giftfria 
och resurssnåla kretslopp. Även annan dokumentation från organisationer och 
myndigheter samt rättsakternas preamblar har varit användbar. 

Slutligen har jag redogjort för akternas innehåll och hur dessa påverkar olika svenska 
aktörer och då främst företag som importerar varor från ett land utanför EU.  
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2. REACH 

2.1. Bakgrund och syfte med REACH förordningen 

Innan REACH:s tillkomst skulle gamla kemikalier och nya behandlas olika enligt den 
europeiska lagstiftningen.9 Nya ämnen kunde inte introduceras på marknaden utan att 
det hade gjorts omfattande tester. För de ämnen som redan existerade på marknaden 
krävdes det inga tester alls. Endast en mycket liten del av kemikalierna blev 
riskbedömda genom den gamla lagstiftningen. Forskningen och utvecklingen av nya 
kemiska ämnen stagnerade i Europa, vilket medförde att kemikalieindustrin i USA och 
Japan gick förbi den Europeiska. Nya regler behövdes som dels höjde skyddsnivån dels 
ökade den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft.10 

EU:s kemikalielagstiftning REACH antogs av Europaparlamentet och Europiska 
unionens råd den 18 december 2006.11 Förordningen som trädde i kraft den första juni 
2007 har ett mycket långt namn; Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier. REACH står för Registration, Evaluation och Authorization 
of Chemicals.12 I Sverige kallas den även för EG-förordningen om 
kemikalieregistrering. REACH är en mycket innehållsrik förordning. Den ersatte 40 st 
olika EG-förordningar och är på totalt 1 300 sidor. Regleringen av kemikalier skulle i 
och med REACH tillkomst förändras i grunden, vilket Sverige ansåg var en viktig och 
nödvändig utveckling. Hela REACH blev inte gällande på en gång utan ikraftträdandet 
sker stegvis.13 

För att uppnå en effektiv hantering av såväl tekniska, vetenskapliga som administrativa 
aspekter av REACH, behövde en central kemikaliemyndighet inrättas.14 Myndigheten 
kallas ECHA15 och ska bidra till att dessa frågor hanteras på ett enhetligt sätt på 
gemenskapsnivå.16 ECHAs ansvarsområde är registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier.17 

REACH syftar till att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljö, 
samtidigt som den europeiska kemikalieindustrins konkurrenskraft och innovationer ska 
främjas och kemiska ämnen ska kunna cirkulera fritt på den inomeuropeiska 
marknaden. Förordningen syftar även till att främja alternativa metoder för att bedöma 
hur farliga olika ämnen är.18 För en väl fungerande marknad krävs att de krav som ställs 
inte skiljer sig åt alltför mycket mellan de olika medlemsstaterna.19 

Målsättningen med lagstiftningen är att uppnå en hållbar utveckling. Lagstiftningen bör 
tillämpas lika oavsett om ämnet finns på den inre eller på den internationella 
marknaden.20 

                                                 
9 SOU 2007:80 s.126 
10 SOU 2007:80 s.126 
11 REACH s1 
12 Prop 2007/08:80 s. 38 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/6043/a 2010-04-07 
14 REACH preambeln punkt 15 
15 SOU 2007:80 s.11 
16 REACH artikel 75 
17 REACH artikel 77.2 
18 REACH preambeln 1, 2  
19 REACH preamblen 2 
20 REACH preambeln 3 
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2.2. Arbetet i Sverige inför REACH:s ikraftträdande 

Regeringen tillsatte i mars 2007 en utredning som skulle arbeta med den svenska 
kemikalielagstiftningen.21 Bakgrunden till utredningen var dels REACH, men även att 
allmänt se över lagstiftningen utifrån tillsyns- och avgiftsfrågor. REACH- utredningens 
slutdatum var den 30 juni 2008. Utredningen lämnade hösten 2007 ett delbetänkande; 
SOU 2007:80, vilket behandlade de svenska författningar som var i behov av förändring 
för de delar av REACH som skulle börja gälla den 1 juni 2008.22  

Efter remissbehandling arbetade regeringen fram propositionen Miljöbalken och EG-
förordningen om kemikalieregistrering (prop. 2007/08:80) som överlämnades till 
riksdagen i början av 2008. I propositionen föreslog regeringen justeringar av de 
svenska lagregler som berördes av förändringarna i REACH. Justeringar var 
nödvändiga för att de svenska bestämmelserna inte skulle strida mot REACH samt för 
att inte dubbelregleringar skulle uppstå. 23 

2.3. Tillämpningsområdet för REACH 

REACH ska tillämpas på ämnen och beredningar.24 I artikel 3.1 definieras begreppen:  
 
”ämne: kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad 
form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet 
och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive 
eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller 
ändrar dess sammansättning”, ”beredning: blandning eller lösning som består av två 
eller flera ämnen”.25 

REACH gäller tillverkning, utsläpp på marknaden och användning av ämnen. Även om 
ämnen ingår i beredningar eller varor så gäller restriktionerna. För beredningar är 
utsläppet på marknaden reglerat.26 

Det finns ämnen som är helt undantagna från REACH:s bestämmelser. Dessa är 
radioaktiva ämnen, ämnen som övervakas av tull, icke-isolerade intermediärer27 samt 
vissa ämnen vid frakt.28 Det finns även ämnen som är undantagna från delar av 
bestämmelserna.29 Slutligen kan det också vara så att en viss användning av ett ämne är 
undantagen.30  

Varor i sig berörs inte av REACH. Trots detta finns det viss reglering i REACH för de 
varor som innehåller kemiska ämnen.31 

                                                 
21 SOU 2007:80 s.3 
22 SOU 2007:80 s.3 
23 Prop 2007/08:80 s. 2 
24 REACH artikel 1.2 
25 REACH artikel 3.1 
26 REACH artikel 1.2 
27 icke-isolerad intermediär: en intermediär som under syntesen inte avsiktligt avlägsnas från den 
utrustning i vilken syntesen äger rum (utom för provtagning). Sådan utrustning omfattar reaktionskärlet 
med kringutrustning och all utrustning genom vilken ämnet passerar under en kontinuerlig eller satsvis 
process samt rörledningar för överföring från ett kärl till ett annat inför nästa reaktionssteg; däremot 
omfattas inte tankar eller andra kärl i vilka ämnet lagras efter tillverkningen. Se REACH kapitel 2 art 3 
punkt 15a 
28 REACH art 2.1 
29 REACH 1 art 2.6 
30 REACH 1 art 2.5 
31Kemikalieinspektionen, Tillämpningsområdet 2010-04-26 
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2.4. Grundläggande principer i REACH 

Inom den internationella miljörätten har under de senaste decennierna olika principer 
om hur människan ska förhålla sig till miljön utvecklats. Försiktighetsprincipen är en av 
dessa grundläggande principer som fått stor genomslagskraft i olika 
miljölagstiftningar.32 Substitutionsprincipen eller produktvalsprincipen är en annan.33  

Försiktighetsprincipen bygger på att redan en risk för miljöskada ska beaktas. Även om 
det inte är vetenskapligt fastställt att en miljöskada kan uppkomma ska miljörättsliga 
krav ställas. I svensk miljölagstiftning hittar vi exempelvis principen i miljöbalkens 2:a 
kapitel. Kravet på kunskap som kan härledas till försiktighetsprincipen, återfinns i MB 2 
kap 2§.34 Alla som bedriver eller avser att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 
skall skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. 
Enligt MB 2 kap 3§ ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet vidta de 
försiktighetsmått som behövs så snart det finns skäl att anta att verksamheten kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Substitutionsprincipen innebär att en kemikalie inte får användas om det finns ett annat 
mindre farligt ämne som ger likvärdigt resultat.35 I vår svenska lagstiftning hittar vi 
substitutionsprincipen i MB 2 kap 4§; produktvalsregeln. Regeln innebär att alla som 
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller åtgärd ska undvika produkter som 
kan medföra att människors hälsa eller miljön utsätts för risker. Istället ska aktörerna 
välja produkter som anses vara mindre farliga, om samma ändamål kan nås med 
ersättningsprodukten.36 

Både försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen inkluderas i REACH. Enligt 
Michanek har principernas betydelse dock kritiserats från flera håll, då de fått en svag 
framtoning i rättsakten.37 Enligt artikel 55 ska alla tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare ta fram de alternativ som finns, bedöma riskerna och de tekniska 
och ekonomiska möjligheter som finns för en ersättning. Substitutionsprincipen styr 
dock inte myndigheternas prövningar och påverkar därmed endast undantagsvis 
tillämpningen av REACH.  

Enligt REACH bör ämnen som ”inger mycket stora betänkligheter” hanteras med stor 
försiktighet enligt försiktighetsprincipen.38 Principen nämns även i artikel 1 vilken 
handlar om REACH:s syfte och tillämpningsområde. Här framkommer att REACH 
grundas på principen att tillverkare, importörer och nedströmsanvändare ansvarar för att 
ämnen inte har skadliga hälso- och miljöeffekter samt att REACH:s bestämmelser 
bygger på försiktighetsprincipen.39 

Vid sidan av förordningens skyddssyften ska REACH även främja den fria rörligheten 
av ämnen och varor. I en frihandelsklausul framgår att medlemsstaterna inte får 
förbjuda, begränsa eller hindra att ett ämne, en beredning eller en vara tillverkas, 
importeras eller släpps ut på marknaden.40 Vissa provisoriska åtgärder är tillåtna om en 
medlemsstat har goda skäl att skydda människors hälsa och miljö. Kommissionen, 

                                                 
32 Michanek, Zetterberg, 2008, Den svenska miljörätten, s. 43 
33 Michanek, Zetterberg, 2008, Den svenska miljörätten, s. 53 
34 Michanek, Zetterberg, 2008 Den svenska miljörätten, s. 44-45 
35 Michanek, Zetterberg, 2008 Den svenska miljörätten, s. 53 
36 Michanek, Zetterberg, 2008 Den svenska miljörätten, s. 132 
37 Michanek, Zetterberg, 2008 Den svenska miljörätten, s. 317 
38 REACH preambeln artikel 69 
39 REACH artikel 1.3 
40 REACH artikel 128 
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kemikaliemyndigheten och övriga medlemsstater ska då omedelbart underrättas om 
åtgärderna.41 

2.5. REACH-förordningens uppbyggnad 

REACH-förordningen är ett samlat europeiskt regelverk om hur kunskaper om 
kemikalier ska tas fram och spridas. Även krav på begränsningar av ämnen och 
tillståndsplikt för att få hantera de farligaste kemikalierna regleras i REACH.42  

REACH:s ikraftträdande innebar att samma krav började gälla för existerande som för 
nya kemikalier. Alla ämnen som tillverkas eller importeras i tillräcklig mängd (minst ett 
ton/år) per tillverkare eller importör ska registreras.43 Underlaget för registreringen ska 
innehålla information om kemikaliens egenskaper och förslag på hur riskerna kan 
hanteras. Innan REACH:s tillkomst låg ansvaret för att göra bedömningarna av riskerna 
vid kemikaliernas användning på myndigheter. I och med REACH:s tillkomst har 
ansvaret flyttats från dessa till tillverkarna och importörerna själva. I vissa fall, då 
kemikalien måste utvärderas ytterligare eller tillståndsprövas, kopplas myndigheterna 
fortfarande in för en riskbedömning.44 

Genom REACH utökas kraven på företagens kartläggning av farliga egenskaper hos 
kemikalierna, då denna ska vara större och mer detaljerad i sin omfattning än tidigare. 
Företagen ska även bedöma vilka risker som finns vid ämnenas användning och 
informera de industriella användarna om de kemiska ämnena samt om hur dessa ska 
användas på ett säkert sätt.45 De allra farligaste ämnena som orsakar cancer, sterilitet, 
genetiska förändringar och fosterskador ska ges extra stor uppmärksamhet.46 

Registrering och utvärdering enligt REACH 

REACH bygger på fyra grundläggande delar; registrering, utvärdering, tillstånd och 
begränsningar.47 Om en tillverkare producerar mer än ett ton/år av en viss kemikalie är 
denne skyldig att registrera ämnet hos ECHA i Helsingfors. Detsamma gäller för 
importörer av ämnen.48 Denna registreringsplikt utgör grunden i REACH. Om 
registrering inte sker blir det förbjudet att tillverka eller sälja kemikalien på den 
europeiska marknaden.49 När en registrering görs ska registreraren lämna information 
om kemikalien och dess hälso- och miljöegenskaper. Om ämnets vikt når upp till högre 
nivåer ska även förslag till tester ingå i registreringen.50 

När registreringarna anländer till ECHA skall dessa utvärderas. Detta sker främst genom 
en kontroll av om anmälan är fullständig. Vissa registreringsanmälningar granskas 
noggrannare.51 Om anmälan innehåller förslag till tester ska även dessa granskas. I 
dessa fall ska ämnen med särskilt farliga egenskaper och eventuell utbredd och diffus 
spridning prioriteras.52 Utöver detta ska nationella myndigheter göra fördjupade 
utvärderingar av prioriterade ämnen. Utvärderingarna ska ligga till grund för eventuella 

                                                 
41 REACH artikel 129 
42 SOU 2007:80 s.17 
43 SOU 2007:80 s.126 
44 SOU 2007:80 s.127 
45 SOU 2007:80 s. 17 
46 SOU 2007:80 s. 105 
47 SOU 2007:80 s.127 
48 REACH artikel 6.1 
49 REACH artikel 5 
50 SOU 2007:80 s.127 
51 SOU 2007:80 s.128 
52 REACH artikel 40.1 
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begränsningar och tillstånd.53 Kemikaliemyndigheten samordnar dessa utvärderingar i 
samarbete med medlemsstaternas myndigheter.54 

Vissa företag har under perioden 1 juni till 1 december 2008 gjort en 
förhandsregistrering av vissa kemikalier. Förhandsregistreringen innebär att företagen 
får vissa tidsfrister innan den fullständiga registreringen ska vara genomförd. Då ett 
ämne registreras i förhand innebär det att endast en mindre mängd information lämnas 
till kemikaliemyndigheten. I vissa har tillverkare och importörer möjlighet att 
förhandsregistrera även efter den 1 december 2008. Det gäller då ämnet tillverkats eller 
importerats för första gången efter att tiden gått ut, eller att gränsen på ett ton/år 
överskridits först efter tidens utgång.55 Kemikaliemyndigheten ECHA har sammanställt 
en lista över de ämnen som har förhandsregistrerats. Här kan alla parter i 
hanteringskedjan kontrollera om ett för dem aktuellt ämne har registrerats i förhand. 
Listan finns på ECHAs hemsida.56 

Tillstånd enligt REACH 

För ämnen med särskilt farliga egenskaper krävs tillstånd för användning eller 
försäljning.57 Det är kemikaliemyndigheten ECHA som beviljar ansökningarna om 
tillstånd.58 Kemikaliemyndigheten ansvarade även för att innan den 1 juni 2009 ta fram 
en lista med ämnen som skulle kunna omfattas av tillståndsprövning; kandidatlistan.59 
Dessa ämnen kan eventuellt komma att föras in i bilagan XIV som innehåller de ämnen 
som kräver en tillståndsprövning.60 Vid en ansökan om tillstånd ska den sökande kunna 
visa att de risker som kan uppstå vid användningen av ämnet kontrolleras på rätt sätt. 
Även om kontroll inte är möjligt så kan tillstånd ges om de socio-ekonomiska 
fördelarna uppväger riskerna och det saknas alternativ som är tekniskt eller ekonomiskt 
användbara.61 Efter ett visst angett datum får ämnet gå ut till försäljning enbart om det 
finns ett tillstånd för just den aktuella användningen.62 Kommissionen kan om det 
framkommer nya omständigheter eller ny information om ersättningsmöjligheter, 
ompröva ett tillstånd.63 

Begränsning av ämnen enligt REACH 

I REACH finns även regler som avser att begränsa tillverkning, försäljning och 
användning av ett visst ämne.64Dessa krav återfinns i bilaga XVII till REACH. 65 Om 
ett ämne har upptagits i bilagan får det bara tillverkas, läggas ut till försäljning eller 
användas om det uppfyller villkoren för begränsningen. Detta gäller även om ämnet 
ingår i en beredning eller en vara. Undantag görs vid forskning och utveckling.66 
Initiativ till begränsningen kan tas antingen av kommissionen eller av en medlemsstat.67 

                                                 
53 SOU 2007:80 s.128 
54 REACH artikel 45.1 
55Kemikalieinspektionen, Avdelningar iReach 2010-04-26 
56 http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 2010-04-26 
57 REACH artikel 56.1 
58 REACH artikel 60.1 
59 REACH artikel 58.2 
60 REACH artikel 59.1 
61 REACH artikel  
62 REACH artikel 58.1 
63 REACH artikel 61.2 
64 SOU 2007:80 s.128 
65Kemikalieinspektionen, Förbud och begränsningar av farliga ämnen och preparat 2010-04-08 
66 REACH artikel 67.1 
67 REACH artikel 69 
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När prövning sker om ämnet ska tas upp i bilagan eller inte, så tas hänsyn till socio-
ekonomiska effekter och eventuella alternativ ska beaktas.68 

2.6. Ansvar i kemikaliers distributionskedja 

REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare 
som själva har ansvaret för att kemikalier som de tillverkar, säljer eller använder, inte 
medför några skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.69 Företagen 
ansvarar för att ta fram kunskaper om ämnena och för att göra bedömningar om 
eventuella risker. Därefter ska de föra kunskaperna vidare och lämna rekommendationer 
till användarna inom industrin. Det är viktigt att varje företag tar sitt ansvar för att 
REACH ska få avsedd effekt. Inte bara de företag som ansvarar för att ta fram 
kunskaper utan även de företag som använder kemikalierna måste i sin tur använda sig 
av kunskaperna och omsätta dessa till skyddsåtgärder i sin verksamhet. 
Medlemsstaternas ansvar ligger slutligen i att kontrollera att företagen följer REACH 
samt att dela ut sanktioner vid överträdelser. Dessa hanteringskedjor kan involvera flera 
olika medlemsstater och brister i något led påverkar både företag, privatpersoner och 
miljön.70  

Information mellan parterna i kedjan ska lämnas i form av säkerhetsdatablad med 
information om ämnets farliga egenskaper, riskhanteringsåtgärder, exponeringsscenarier 
med mera. Konsumenter får i första hand information genom varningsmärken med risk- 
och skyddsfraser. Om ett särskilt farligt ämne ingår i varor ska viss information lämnas 
till de som hanterar varan i sitt yrke och på begäran även till konsumenter.71 

2.7. Vad är säkerhetsdatablad? 

Säkerhetsdatabladet är ett väletablerat dokument avsett att säkerställa att alla parter i 
hanteringskedjan får information om ämnet i fråga.72 Det är leverantören av 
ämnet/beredningen som ansvarar för att säkerhetsdatabladet ges ut. Alla tillverkare, 
importörer, nedströmsanvändare eller distributörer som släpper ut ett ämne/en beredning 
på den inre marknaden räknas som leverantörer.73  

En leverantör ska tillhandahålla ett säkerhetsdatablad till mottagaren om ämnet eller 
beredningen klassificeras som farligt, är toxiskt, långlivat och bioackumulerande eller 
om ämnet av andra orsaker finns med i förteckningen av ämnen som kräver tillstånd. 
Denna förteckning återfinns i bilaga XIV i REACH.74 Om mottagaren begär ett 
säkerhetsdatablad ska leverantören hålla med ett sådant även för beredningar som inte 
klassificeras som farliga, om dessa innehåller en viss koncentration av ämnen som kan 
vara farliga för människor eller miljö. Detta gäller även för beredningar för vilka det 
finns gränsvärden för exponering på arbetsplatser.75 

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning måste göras ska informationen i den stämma 
överens med informationen i säkerhetsdatabladet.76 Enligt artikel 32 har alla 
leverantörer skyldighet att förmedla viss information även för ämnen och beredningar 
för vilka det inte finns några krav på säkerhetsdatablad.77 Varje led i distributionskedjan 
                                                 
68 Michanek, Zetterberg, 2008, Den svenska miljörätten, s. 318 
69 REACH avdelning I kap 1 art 1.3 
70 SOU 2007:80 s.106 
71 Kemikalieinspektionen, Avdelningar i Reach, 2010-06-08 
72 SOU 2007:80 s.138 
73 Kemikalieinspektionen, Frågor och svar om REACH 2010-04-27 
74 REACH artikel 31.1  
75 REACH artikel 31.3 
76 REACH artikel 31.2 
77 REACH artikel 32.1 
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har en skyldighet att vidarebefordra ny information om farliga egenskaper samt 
information som kan leda till att åtgärder för riskhantering ifrågasätts.78 Informationen 
ska befordras uppåt, exempelvis ska en nedströmsanvändare som upptäcker att den 
rekommenderade skyddsutrustningen inte ger en säker användning av ämnet, rapportera 
detta till det företag som sålt produkten.79 

2.8. Vilken information behövs för en registrering enligt 
REACH?  

Det är registrantens uppgift att ta reda på vilken information som behövs för att få 
igenom en registrering.80 I artikel 10 REACH redogörs för vilka uppgifter som ska ingå 
i en registrering om en sådan krävs enligt artikel 7.1 eller artikel 7.5. Det är främst 
teknisk dokumentation med information om ämnets egenskaper, dess användning och 
klassificering m.m. som krävs, men även vägledning för att främja en säker användning 
ska finnas med. I artikel 10 hänvisas till olika bilagor där mer detaljerad information 
finns angående registreringens innehåll. Hur detaljerad informationen ska vara beror på 
hur stor mängd av ämnet som importeras eller tillverkas. Graden av detaljerad 
information är uppdelad i fyra nivåer; 1 000 ton, 100 ton, 10 ton samt 1 ton. Varje nivå 
regleras i en egen bilaga.81 När ämnet når en av viktgränserna ska informationen i 
motsvarande bilaga läggas till.82 För att registrera ett ämne som tillverkas eller 
importeras i större mängder än 10 ton ska alltså kraven enligt både bilaga VII och VIII 
uppfyllas En ökad volym ökar exponeringen på människor och miljö, vilket ska 
medföra ett utökat krav på information.83  

Kraven på information varierar även beroende på användning och exponering. 
Bilagorna ska användas jämsides med övergripande krav på registrering, utvärdering 
och aktsamhet.84 För vissa ämnen krävs inte att all standardinformation tas med. Dessa 
undantag framgår också av bilagorna. Det kan även vara tillåtet att ersätta 
standardinformationen med annan information, lämna den i ett annat steg i 
registreringen eller anpassa den på annat sätt. Registranten ska för varje anpassning 
ange skälen till varför anpassningen genomförts.85 I Bilaga VI finns en sammanställning 
över vad en registrant stegvis behöver göra för att genomföra en registrering samt en 
mer detaljrik uppställning av de data som ingår i den allmänna informationen i artikel 
10.86 

För att få fram ett ämnes egenskaper kan tester behöva genomföras.87 Men ämnets 
egenskaper kan tas fram på annat sätt. Detta är särskilt viktigt om testerna gäller ämnets 
toxicitet för människor, då tester på ryggradsdjur ska undvikas i största möjliga mån. 
Testning kan undvikas när information kan ges om ämnets exponering samt åtgärder 
som vidtagits för riskhantering. En specifikation ges om detta i avsnitt 3 bilaga XI.88. 
Om tester inte verkar vara nödvändiga ur en vetenskaplig synvinkel eller annars är 
omöjliga att genomföra får ämnets egenskaper tas fram på annat sätt.89 Det finns även 
regler om hur eventuella nya tester ska genomföras. Det är registrantens uppgift att 

                                                 
78 REACH artikel 34 
79 SOU 2007:80 s.138-139 
80 REACH Bilaga VI steg 2 
81 REACH bilaga XI 
82 REACH Bilaga VI Vägledning 
83 SOU 2007:80 s.132-133 
84 REACH Bilaga VI  
85 REACH  Bilaga VII fjärde stycket 
86 REACH Bilaga VI 
87 REACH Bilaga VIII c) 
88 REACH artikel 13.1 
89 REACH bilaga XI 
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föreslå vilka tester som behövs för att få fram den information som krävs för en 
registrering.90 I Bilaga XI återfinns allmänna regler om hur de tester som beskrivs i 
bilagorna VII-X kan anpassas.91 

För ämnen som importeras eller tillverkas i mängder om minst tio ton/år och registrant, 
ska en kemikaliesäkerhetsrapport lämnas vid registreringen.92 Undantag görs om ämnet 
ingår i en beredning och koncentrationen inte uppnår vissa nivåer.93 I rapporten ska 
bland annat en säkerhetsbedömning göras. Om ämnet uppfyller kriterierna för att vara 
farligt ska säkerhetsbedömningen innehålla en bedömning av exponeringen. I detta fall 
ska bland annat alla identifierbara användningsområden av ämnet tas med, inte bara 
registrantens användning utan även annan information som denne fått från 
nedströmsanvändare som exempelvis använt ämnet i varor.94 

För att minska kostnaderna för alla parter samt för att undvika onödiga djurförsök skall 
alla som är skyldiga att registrera samma ämne, samarbeta när uppgifter ska tas fram 
och lämnas in.95 Informationen ska begränsas till tekniska data och information om 
ämnets egenskaper.96 Utbytet av information ska ske i ett forum där alla som har lämnat 
information till ECHA under förhandsregistreringen ska vara med. Förutom att undvika 
onödiga djurförsök är syftet med forumet att utbytet av den information som behövs för 
en registrering ska underlättas samt att parterna ska kunna enas om klassificering och 
märkning av ämnet.97 

Importörer eller tillverkare som avser att registrera ett ämne har en skyldighet att fråga 
ECHA om någon anmälan för registrering redan har lämnats in.98 En eventuell tidigare 
registrant ska då lämna sin information till den/de som gjort en förfrågan.99 Den part 
som genomfört en undersökning av ett ämne har rätt att få ersättning för sina kostnader 
inom 12 år från undersökningen.100 

Speciella regler gäller för infasningsämnen.101 Dessa är framtagna för att göra 
övergången till en registrering enligt REACH lättare.102 Olika tidsfrister gäller för olika 
infasningsämnen beroende på hur farligt ämnet är och i vilken mängd det har tillverkats 

                                                 
90 SOU 2007:80 s.133-134 
91 REACH bilaga XI 
92 REACH artikel 14.1 
93 REACH artikel 14.2 
94 SOU 2007:80 s.135 
95 SOU 2007:80 s.136 
96 REACH artikel 25.2 
97 REACH artikel 29.2 
98 REACH artikel 26.1 
99 REACH artikel 27 
100 REACH artikel 27.3 
101 Ett infasningsämne är ett ämne som uppfyller minst ett av följande kriterier: ”(a) Det är upptaget i 
Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). (b) Det har tillverkats i 
gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 
eller den 1 januari 2007, men inte släppts ut på marknaden av tillverkaren eller importören, åtminstone en 
gång under de 15 år som föregår förordningens ikraftträdande, under förutsättning att tillverkaren eller 
importören har skriftligt bevis på detta. (c) Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de 
länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, 
innan denna förordning trädde i kraft av tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet 
med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer 
enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.” 
Ordlista, http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/sv/glossary.html 2010-04-22 Se även definition i REACH 
artikel 3.20  
102 SOU 2007:80 s.135 
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eller importerats.103 För att kunna nyttja tidsfristerna måste dock en förhandsregistrering 
ha gjorts senast den 1 december 2008.104 

2.9. Skyldigheter enligt REACH  

Ett företag berörs av regleringen i REACH på olika sätt beroende på vilken roll det har 
enligt definitionerna i REACH. Definitioner av grundläggande begrepp finns i artikel 3 i 
REACH.105 

I REACH används ofta termen leverantör. En leverantör av ett ämne eller en beredning 

definieras enligt följande i artikel 3.32: ”varje tillverkare, importör, nedströmsanvändare 
eller distributör som på marknaden släpper ut ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning – eller en beredning”. Enligt artikel 3.33 är en leverantör av en vara: ”varje 
producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i distributionskedjan 
som släpper ut en vara på marknaden”.106 

En tillverkare är en fysisk eller juridisk person, etablerad inom EU, som tillverkar ett 
ämne.107 Företag som tillverkar beredningar, blandningar av ämnen, räknas oftast som 
nedströmsanvändare eller importörer.108 

En importör är en fysisk eller juridisk person etablerad inom EU, som ansvarar för 
import.109 Import definieras enligt REACH som ”fysisk införsel till gemenskapens 
tullområde”.110 Företaget ska alltså föra in ämnen/varor/beredningar från ett icke EU-
land till något av medlemsländerna för att räknas som importör enligt REACH. 

En nedströmanvändare är en fysisk eller juridisk person, etablerad inom EU, som inte 
tillverkar eller importerar ett ämne, men som inom unionen använder ämnet i sin 
industriella eller professionella verksamhet. Ämnet kan användas som det är eller ingå i 
en beredning. En återimportör111 (importerar en vara som tidigare exporterats) räknas 
som en nedströmsanvändare.112 Ett exempel på en nedströmsanvändare är en 
formulerare som använder ett ämne vid tillverkning av en beredning (exempelvis en 
färg eller ett rengöringsmedel) och sedan säljer vidare för yrkesmässig användning eller 
konsumentanvändning. Ett annat exempel är ett företag som infogar ett ämne eller en 
beredning i en vara, exempelvis tillsätter en stabilisator till en plast. Industrier som 
använder ett ämne i en produktionsprocess, till exempel avfettningsmedel innan 
ytbehandling, räknas också som nedströmsanvändare. Slutligen är exempelvis även 
städföretag och hantverkare nedströmsanvändare, då de använder ämnen eller 
beredningar som rengöringsmedel och färg i sin yrkesverksamhet.113 

Som producent av vara räknas fysiska och juridiska personer som framställer eller sätter 
samman en vara inom gemenskapen.114 En vara är ett föremål som under produktionen 
får en form, yta eller design som bestämmer dess funktion i större utsträckning än 
kemikalierna i produkten.115 

                                                 
103 REACH artikel 23 
104 SOU 2007:80 s.136 
105 Kemikalieinspektionen, Tillämpningsområdet 2010-04-26 
106 REACH artikel 3.32 
107 REACH artikel 3.9 
108 Kemikalieinspektionen, Tillverkare och importörer 2010-04-26 
109 REACH artikel 3.11 
110 REACH artikel 3.10 
111 Tullverket Ordförklaring 2010-04-27 
112 REACH artikel 3.13 
113 Kemikalieinspektionen, Tillverkare och importörer 2010-04-28 
114 REACH artikel 3.4 
115 REACH artikel 3.3 
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En distributör är en fysisk eller juridisk person, eventuellt en återförsäljare, som är 
etablerad inom EU och som lagrar och släpper ut ett ämne eller en beredning, på den 
inre marknaden. Distributionen ska utföras på uppdrag av tredje part.116 En distributör 
räknas inte som en nedströmsanvändare enligt REACH, men däremot som leverantör.117 

2.9.1 Skyldigheter för tillverkare och importörer  

Innan ett ämne får tillverkas eller släppas ut på marknaden ska det registreras enligt 
REACH.118 De företag som faller in under definitionen tillverkare eller importör är 
skyldiga att lämna in registreringsanmälan till ECHA.119 Dessa aktörer är även skyldiga 
att förhandsregistrera infasningsämnen som de tillverkar eller importerar.120 Företaget 
ska även registrera dessa ämnen och ämnen som inte funnits ute på marknaden 
tidigare.121   

Information ska förmedlas till mottagarna av ämnet antingen genom att företaget 
sammanställer ett säkerhetsdatablad eller annan typ av information. Företaget ansvarar 
också för att hålla uppgifterna uppdaterade.122 

Vidare ska företaget kontrollera om ämnet kräver tillstånd och i så fall ansöka om 
tillstånd för att säkra en fortsatt användning efter slutdatumet för tillståndsansökan.123  

Slutligen ska företaget anmäla ämnet till klassificerings- och märkningsregistret enligt 
EG-förordningen nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar.124 

2.9.2 Skyldigheter för nedströmsanvändare 

En nedströmsanvändare ska lämna säkerhetsdatablad eller annan information till den 
som mottar ämnet/beredningen eller varan. Säkerhetsdatablad krävs för 
ämnen/beredningar som klassificerats som farliga eller har vissa andra egenskaper.125 
Det är även nedströmsanvändarens skyldighet att kontrollera om innehållet i den 
information som de lämnar ut är uppdaterad.126 

Om nedströmsanvändaren får ny information om farliga egenskaper eller åtgärder för att 
hantera risker ska denna information vidarebefordras uppåt i hanteringskedjan.127 Både 
nedströmsanvändare och distributörer får genom att lämna information, hjälpa till med 
sammanställningen av det underlag som behövs för en registrering.128 

En nedströmsanvändare har skyldighet att hitta, tillämpa och rekommendera de åtgärder 
som är aktuella för att riskerna med ämnet eller beredningen ska kunna kontrolleras. 
Riskerna kan ha informerats om i säkerhetsdatabladet, i information lämnad enligt 
artikel 32 (information om ämnen och beredningar där inga krav finns på 
säkerhetsdatablad) eller i användarens egen kemikaliesäkerhetsbedömning. 

                                                 
116 REACH artikel 3.14 
117 Kemikalieinspektionen Distributörer 2010-04-30 
118 REACH artikel  
119 REACH artikel 6.1 
120 REACH artikel 28 
121 REACH artikel 6.1 
122 REACH artikel 31 och 32 
123 REACH artikel 56 
124 Kemikalieinspektionen, Tillverkare och importörer 2010-04-26 
125 REACH artikel 31.1 
126 REACH artikel 31.9, 32.3 
127 Kemikalieinspektionen Nedströmsanvändare 2010-04-28 
128 REACH artikel 37.1 
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Nedströmsanvändaren är alltså skyldig att kontrollera risker som angivits, men är inte 
tvingad att följa de åtgärder som rekommenderats i säkerhetsdatabladet.129 

Om nedströmsanvändarens användning av ämnet inte tagits upp som en identifierad 
användning i en anmälan för registrering som en annan aktör högre upp i kedjan har 
gjort, måste nedströmsanvändaren göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport och en egen 
anmälan om just den aktuella användningen. Samma sak gäller för tillstånd. Om 
nedströmsanvändarens användning inte uppfyller de villkor som gäller i ett redan 
beviljat tillstånd som en annan aktör fått, måste nedströmsanvändaren ansöka om 
tillstånd för att använda ämnet före slutdatumet.130 Detta kan även bli fallet om en 
tillverkare eller importör inte vill föra in användningen bland de identifierade 
användningar som de tagit fram eller om nedströmsanvändaren inte vill avslöja sin 
användning för aktörer i andra led.131 I dessa fall ska nedströmsanvändaren även lämna 
information om användningen till ECHA132. 

Varje nedströmsanvändare har rätt att ge sin leverantör skriftlig information om sin egen 
användning av ämnet. Om detta görs så kan användningen tas upp av leverantören i en 
eventuell kemikaliesäkerhetsrapport som en identifierad användning. Informationen ska 
vara så utförlig att leverantören även kan utarbeta ett exponeringsscenario.133 

Om en nedströmsanvändare använder ett ämne enligt villkoren för ett tillstånd som en 
annan aktör har fått134, måste nedströmsanvändaren anmäla sin användning till 
kemikaliemyndigheten inom tre månader från första leverans. Hos 
kemikaliemyndigheten ska det finnas ett register över alla anmälningar.135 Finns 
användningen inte med i ett redan beviljat tillstånd måste nedströmsanvändaren själv 
ansöka om tillstånd för att använda ämnet. Ansökan måste göras innan ett bestämt 
slutdatum. Vilket datum som gäller beslutas i samband med att ämnet tas in på listan i 
bilaga XIV i REACH. Om användaren inte har fått tillstånd innan detta datum är det 
inte tillåtet för denne att använda ämnet längre. I artikel 62 finns information om vad 
ansökan ska innehålla.136 

Kemikaliemyndigheten ECHA har publicerat ett faktablad för nedströmsanvändare; 
Guidance for downstream users.137 Här förklaras vilka krav nedströmsanvändare har 
enligt REACH och hur kraven kan uppfyllas.  

2.9.3 Skyldigheter för distributörer  

En distributör räknas som tidigare nämnts, som en leverantör enligt REACH och har 
därför samma informationsskyldighet som en leverantör vid en första leverans av ett 
ämne.138 Distributören är precis som alla leverantörer, skyldig att lämna information i 
form av ett säkerhetsdatablad till mottagaren av ett ämne, en beredning eller en vara 
som innehåller vissa ämnen (se ovan Säkerhetsdatablad).139 Distributören har även en 
skyldighet att hålla informationen uppdaterad.140  

                                                 
129 REACH artikel 37.5 
130 Kemikalieinspektionen Nedströmsanvändare 2010-04-28 
131 REACH artikel 37.4 
132 REACH artikel 38.1 
133 REACH artikel 37.1 och 37.2 
134 REACH artikel 56.1 
135 REACH artikel 66 
136 Kemikalieinspektionen Nedströmsanvändare 2010-04-28 
137 http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_sv.htm 2010-04-30 
138 Kemikalieinspektionen Distributörer 2010-04-30 
139 REACH artikel 31.1 
140 REACH artikel 31.9 
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Även för ämnen för vilka det inte krävs något säkerhetsdatablad har distributören 
skyldighet att lämna viss information samt hålla denna uppdaterad.141 Om distributören 
får ny information angående ett ämnes farliga egenskaper ska denne förmedla 
informationen vidare till nästa aktör i hanteringskedjan. Detta gäller även för annan 
information som kan leda till att de rekommenderade riskhanteringsåtgärderna 
ifrågasätts.142 

2.9.4 Representant inom EU 

Ett företag med säte utanför EU, som tillverkar ett ämne eller en beredning eller vara 
där ämnet ingår, kan utse en representant inom EU. Denna så kallade enda representant 
ska då ansvara för de plikter som den som importerade ämnet till EU annars skulle ha 
utfört. Importören räknas då som nedströmsanvändare och behöver inte utföra någon 
registrering av ämnet eller andra åtgärder som annars skulle ha varit aktuella.143 På detta 
sätt får tillverkaren utökad kontroll över registreringen och behöver inte lämna ut all 
information till importören.144 

3. Bestämmelser i REACH angående ämnen som ingår i 
varor 

3.1. Begreppet vara 

Begreppet vara definieras i REACH i artikel 3 punkt 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”. Varor kan bestå av flera ämnen 
eller beredningar och flera material, vilka kan vara naturliga eller tillverkade. Ämnen 
eller beredningar kan tillsättas för att ge en vara speciella egenskaper som exempelvis 
färg tillsatt till textilier. Elektronisk utrustning är ett exempel på varor som berörs av 
REACH. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns mellan beredningar och varor som 
exempelvis bläckpatroner till skrivare.145 

3.2. Skyldigheter för de som producerar, importerar eller 
levererar varor 

Som nämnts ovan, så är det främst ämnen och beredningar som regleras i REACH. 
Tillverkare och importörer av de enskilda ämnena har huvudansvaret för att kraven i 
REACH efterlevs. Vissa regler gäller dock farliga ämnen som ingår i varor och vissa 
krav är direkt riktade mot dem som arbetar med varorna.146   

I regleringen av de enskilda ämnena beaktas också till viss del användningen av dessa i 
varor. När ett enskilt ämne registreras ska alltid risker med ämnets användning i varor 
ingå. Vid tillståndsprövningen av enstaka ämnen ingår bland annat en bedömning av hur 
ämnen används i varor.147 

Det finns fyra typer av krav för de aktörer som producerar, importerar eller levererar 
varor på annat sätt: registrering och anmälan av ämnen som ingår i varor, att informera 

                                                 
141 REACH artikel 32 
142 REACH artikel 34b) 
143 REACH artikel 8.1, 8.2 
144 SOU 2007:80 s.132 
145 SOU 2007:80 s.131 
146 Kemikalieinspektionen, Reach och varor 2010-07-15 
147 Kemikalieinspektionen, Reach och varor 2010-04-22 
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konsumenter om vissa ämnen samt att följa de restriktioner som gäller inom 
gemenskapen.148 

3.2.1 Registrering av ämnen som ingår i varor 

Ett företag som producerar, importerar eller levererar varor måste kunna fastställa om 
något ämne som finns i varan behöver förhandsregistreras, registreras eller anmälas till 
kemikaliemyndigheten.  

För att kunna avgöra om ämnet ska registreras, måste aktören ta reda på om 
ämnet/ämnena i varan är avsedda att avges under normala och rimligen förutsebara 
förhållanden. Om så är fallet ska företaget kontrollera vad den totala mängden av ämnet 
uppgår till. Är den totala mängden som ingår i alla varorna mer än ett ton/år måste 
importören registrera ämnet enligt artikel 7.1.149 Aktören ska då lämna in en anmälan 
om registrering till kemikaliemyndigheten. När anmälan för registrering är inlämnad ska 
även en avgift erläggas.150 Anmälan för registrering ska innehålla samma uppgifter som 
för ett enskilt ämne.151 

Vid registrering av ett ämne i volymer över 10 ton/år ska en 
kemikaliesäkerhetsbedömning genomföras. Denna bedömning omfattar hela ämnets 
livscykel och då även dess användning i varor. Åtgärder som behövs för att säkerställa 
att användningen av ämnet i varor inte medför risker, ska identifieras. Om en tillverkare 
i sin varutillverkning använder ämnet på ett annat sätt än det som leverantören av ämnet 
rekommenderar kan tillverkaren behöva göra en egen kemikaliesäkerhetsrapport.152 

Om det visar sig att företaget måste göra en registrering kan det med fördel göra en 
förhandsregistrering först så att företaget kan dra fördel av de framflyttade slutdatum 
som gäller vid förhandsregistrering. Mer information finns i vägledningsdokumentet 
”Guidance on pre-registration”.153 

ECHA har även publicerat sex praktiska guider för att hjälpa registranter att få fram den 
information som krävs för en registrering enligt REACH. Testerna ska bland annat 
hjälpa registranterna att förstå hur de kan anpassa informationen, hur alternativa 
testmetoder kan rapporteras och vilken detaljnivå som krävs.154 Guiderna återfinns på 
ECHAS hemsida.155 

3.2.2 Anmälan av ämnen som ingår i varor 

För att en anmälan av ett ämne som ingår i en vara ska vara aktuell, måste vissa krav 
vara uppfyllda.156 Främst ska ämnet uppfylla de kriterier som behövs för att det skall 
upptas i bilaga XIV i REACH.157 Mängden av ämnet i varorna ska vara större än ett 
ton/producent eller importör och år och koncentrationen av ämnet måste vara över 0,1 
viktprocent av varan. 158 Ämnets koncentration på 0,1 viktprocent beräknas på hela 
varan i dess importerade eller producerade tillstånd, inte på de olika materialen eller på 
delar av varan. Kravet på anmälan av ämnen i varor gäller även för 
förpackningsmaterial. Dessa kan produceras eller importeras separat för paketering av 

                                                 
148 Guidance on requirements for substances in articles s. 14 
149 REACH artikel 7 
150 REACH artikel 7.1 
151 Kemikalieinspektionen, Reach och varor 2010-04-22 
152 Kemikalieinspektionen, Reach och varor 2010-04-22 samt REACH artikel 14 
153 ECHA, Guidance on pre-registration 2010-05-03 
154 News Alert, Practical Guides to help companies comply with REACH 2010-04-23 
155ECHA, Publications 2010-06-08  
156 REACH artikel 7.2 
157 REACH artikel 57 
158 Guidance on requirements for substances in articles sid 16 
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importerade produkter. Allt förpackningsmaterial ska bedömas separat från sitt 
innehåll.159  

Ytterligare ett krav för anmälan är att ämnet ska finnas upptaget på kandidatlistan.160 
Förteckningen återfinns på den europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.161 De 
ämnen som tas med på listan har egenskaper som är särskilt farliga för människors hälsa 
och för miljön. Ämnena ska ha uppfyllt kriterierna för att vara cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska.162 De kan även ha uppfyllt kriterierna för att vara 
långlivade, bioackumulerande och toxiska eller ha andra egenskaper som till exempel 
hormonstörande.163  

En anmälan är enklare att genomföra än en registrering, då det krävs färre inlämnade 
uppgifter. De uppgifter som krävs återfinns i artikel 7.4 i REACH. Ingen anmälan 
behövs om producenten eller importören kan utesluta att människor eller miljö kommer 
att exponeras under ”normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden” I 
dessa fall räcker det med att producenten eller importören lämnar anvisningar till dem 
som mottar varan.164 Ingen anmälan behövs heller om ämnet redan registrerats för 
samma användning som den aktuella.165 För ämnen i varor som har producerats eller 
importerats innan de upptogs på kandidatlistan för tillstånd, krävs inte heller någon 
anmälan.166  

Innan en eventuell anmälan eller registrering görs ska företaget kontrollera om ämnet 
redan registrerats eller anmälts för samma användning. I så fall behöver inte ytterligare 
en anmälan/registrering genomföras.167 Viktigt är att det redan registrerade ämnet är 
exakt detsamma som det ämne företaget kommit i kontakt med. För att få hjälp med 
identifikationen av ett ämne kan dokumentet ”Guidance on requirements for substances 
in articles” användas. Detta vägledningsdokument har som syfte att hjälpa aktörer att 
förstå om de är tillverkare/importörer av ämnen eller producenter/importörer av varor 
samt att hjälpa aktörer som hanterar varor att förstå om en registrering eller anmälan 
behövs. Här beskrivs hur ett företag kan kontrollera om det måste uppfylla några av 
kraven i artiklarna 7 och 33 i REACH.168 Om ämnet redan har registrerats för den 
aktuella användningen behöver det inte registreras eller anmälas igen.169 Detta gäller 
oberoende av vilken mängd som ämnet tidigare registrerats för.170  

Om ett företag använder ämnen eller beredningar vid tillverkningen av produkterna, 
som de köpt inom EU, skall företaget kontrollera om de även måste uppfylla de krav 
som åligger en nedströmsanvändare.171 För denna kontroll finns, som tidigare nämnts, 
ytterligare ett vägledningsdokument; Guidance for Downstream Users.172 

3.2.3 Information om ämnen som ingår i varor 

Importörer och leverantörer har en skyldighet att lämna information om ämnen som 
ingår i varor om ämnets koncentration är högre än 0,1 viktprocent av varan. Ämnet ska 

                                                 
159 Guidance on requirements for substances in articles sid 16 
160 REACH artikel 7.2 
161 ECHA, Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation 2010-04-22 
162 Direktiv 67/548/EEG om klassificering och märkning 
163 Bilaga XIII i REACH , Kemikalieinspektionen, Reach och varor 2010-04-22 samt REACH art 57 
164 REACH art 7.3 
165 REACH art 7.6 
166 Guidance on requirements for substances in articles sid 16 
167 REACH artikel 7.6 
168 ECHA, Guidance on requirements for substances in articles 2010-04-27 
169 REACH artikel 7.6 
170 SOU 2007:80 s.132 
171 Guidance on requirements for substances in articles sid 11 
172 ECHA, Guidance for downstream Users 2010-04-27 
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vara klassificerat som farligt, det vill säga uppfylla kriterierna i artikel 57 och finnas 
med på kandidatlistan för tillstånd. Främst är det yrkesmässigt verksamma som ska få ta 
del av informationen. Även vanliga konsumenter kan dock på begäran, kostnadsfritt och 
inom 45 dagar, få ta del av informationen från leverantören.173 Informationskravet gäller 
även vid mängder mindre än ett ton/år.174 Informationen ska minst omfatta namnet på 
ämnet och bidra till att varan hanteras på ett säkert sätt.175 Informationskravet gäller 
dock endast information om ämnet som sådant. REACH ställer inga krav på att 
importörer och leverantörer av varor ska förmedla information om ämnets funktion i en 
specifik vara.176 

Ämnets koncentration på 0,1 viktprocent beräknas, precis som vid krav på anmälan, på 
hela varan i dess importerade eller producerade tillstånd, inte på de olika materialen 
eller på delar av varan. Ett exempel är knappar på en jacka som innehåller farliga 
ämnen. Om knapparna importeras separat måste information om ämnet ges ut. 
Importerar däremot företaget hela jackan är mängden av det farliga ämnet mest troligt 
för låg för att kravet på informationsspridning ska gälla.177 

Kravet på information gäller även för förpackningsmaterial. Allt förpackningsmaterial 
ska bedömas separat från sitt innehåll.178  

Skyldigheten att överlämna informationen till mottagarna av en vara gäller direkt efter 
att ämnet tagits upp på kandidatlistan.179  

3.2.4 Restriktioner av ämnen, beredningar och varor som gäller inom unionen 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.5, under rubriken ”Begränsning av ämnen enligt 
REACH”, så reglerar REACH även tillverkning, försäljning och användning av vissa 
ämnen Begränsningarna gäller vissa ämnen med farliga egenskaper och bestämmelserna 
återfinns i bilaga XVII i REACH. När det gäller ämnen som ingår i varor, så finns vissa 
varutyper utpekade i bilagan. Nya begränsningar kommer även att införas framöver.180 
Begränsningarna i bilagan gäller från den 1 juni 2009 och måste följas av alla företag 
som producerar och importerar varor. Mer om detta finns att läsa i 
vägledningsdokumentet ”Guidance for Downstream Users” kapitel 13.181 

3.3. Kemikaliemyndighetens beslutsrätt angående registrering 
av ämnen som ingår i varor. 

Även kemikaliemyndigheten har möjlighet att besluta om registreringsanmälan för 
ämnen som ingår i varor. Möjligheten finns, då det uppkommit en misstanke om att 
ämnet kan avges från varan och att utsläppet medför en risk för människor och miljön. 
Mängden ska även här vara högre än ett ton/producent och år.182  

Medlemsländerna kan ibland, efter en utvärdering, besluta att ett visst ämne ska 
registreras. Företag som importerar varor kan vid dessa tillfällen bli tillfrågade om att  
lämna information om ämnet till kemikaliemyndigheten ECHA.183 

                                                 
173 REACH artikel 33 
174 Guidance on requirements for substances in articles sid 17 
175 REACH artikel 33 
176 Dalhammar, C. 2007 sid.88 
177 Guidance on requirements for substances in articles, 2000, sid 17 
178 Guidance on requirements for substances in articles, 2000, sid 17 
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I vissa fall kan ECHA besluta att ett ämne ska registreras. Detta sker vid misstanke om 
att ämnet kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön och om ämnet avges från 
varan. Företaget som importerar varan där ämnet ingår måste då registrera ämnet. Detta 
förutsätter att ämnet importeras i mängder om mer än ett ton/år.184 

3.4. Slutdatum för registrering av ämnen i varor  

Ämnen i varor som är avsedda att avges under normala och rimligen förutsebara 
förhållanden, ska registreras enligt artikel 7. Slutdatumet för registreringen är detsamma 
som gäller för ämnen som sådana eller för beredningar, som ska registreras enligt artikel 
6. Kravet på registrering av infasningsämnen som inte förhandsregistrerats och för icke 
infasningsämnen, gäller från den 1 juni 2008.185 

För ämnen registrerade i förhand gäller däremot övergångsbestämmelser där slutdatum 
varierar mellan den 30 november 2010 till maj 2018, beroende på mängd av ämnet. 
Förhandsregistreringen av ämnen pågick under tiden 1 juni till 1 december.186 

Kravet på anmälan av ämnen som ingår i varor, kommer att börja gälla från den första 
juni 2011. Anmälan måste göras senast sex månader efter att ämnet tagits upp på 
kandidatförteckningen.187 

Kravet på anmälan till klassificerings- och märkningsregistret börjar gälla 2010-11-
30.188 

Lista över ämnen som kommer att registreras under 2010 

ECHA har inför slutdatumet för registreringen av vissa kemikalier sammanställt en lista 
över alla ämnen som olika registranter avser att registrera under 2010. Om ett ämne ska 
registreras senast 2010 och det inte görs, kommer det att bli olagligt att tillverka och 
sälja det inom EU efter den 30 november 2010. Det är därför viktigt att både 
nedströmsanvändare, tillverkare och importörer använder sig av listan för att kontrollera 
om ämnen som de behöver i sin verksamhet är anmälda för registrering eller ej. Det är 
endast ämnen med stor volym och farliga substanser som behöver registreras under 
2010. Tillverkare och importörer bör också lägga till sina egna planerade registreringar 
så att listan blir mer komplett. På ECHAs hemsida finns mer information om vilka 
åtgärder som behöver vidtas om ett ämne, som måste registreras under 2010, inte finns 
med på ECHAs lista. ECHA uppdaterar även listan allteftersom. Genom att publicera 
listan hoppas ECHA på att nedströmsanvändare, tillverkare, importörer och andra 
representanter kommer att försäkra sig om att de ämnen som de tillverkar, importerar 
eller använder i sådana mängder att de kräver registrering 2010 kommer att kunna 
användas även efter den 30 november.189 

En aktör som förhandsregistrerat ett ämne blir medlem i Substance Information 
Exchange Forum (SIEF) för just det ämnet. Medlemskapet kan hjälpa företaget att hitta 
någon annan som har tänkt registrera samma ämne vilket medför att företaget 
undslipper ett registreringsförfarande. Har däremot inget annat företag påbörjat arbetet 
med registreringen så skall företaget själv sköta detta.190 Det är viktigt att företaget 
kontrollerar att den registrering som finns gäller just den typ av användning som 
företaget tänkt sig. För att förstå om användningen överensstämmer så måste företaget 
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även kontrollera genom vilken tillverkningsprocess ämnet har inkorporerats i varan och 
i vilken typ av vara det registrerade ämnet använts.191 

4. REACH-förordningens inverkan på den svenska 
lagstiftningen 

4.1 Grunden för EU:s samarbete och EU-rättens olika rättskällor 

Samarbetet inom EU regleras genom ett antal olika fördrag, det vill säga avtal som 
medlemsländerna gemensamt har slutit. I fördragen finns de olika principer som EU-
samarbetet ska följa, regler för hur de olika institutionerna inom samarbetet ska fungera, 
riktlinjer om vilka beslut EU får fatta samt regler för hur lagstiftningsprocessen ska 
fungera. När EU antar lagstiftning inom ett visst område måste det finnas en rättslig 
grund för det i fördragen. Fördragen utgör EU:s primärrätt.192 

Det finns två grundfördrag som allt EU-samarbete baseras på. Det ena är EU-fördraget; 
Fördraget om den Europiska unionen, som reglerar den övergripande och 
konstitutionella funktionen. Genom detta fördrag som ursprungligen kallades 
Maastrichtfördraget, bildades den Europeiska unionen. Fördraget i dess nuvarande form 
har gällt sedan den 1 december 2009, då Lissabonfördraget trädde ikraft. 
Lissabonfördraget är ett ändringsfördrag som gör att ändringar i grundfördragen kan 
genomföras.193 Det andra fördraget hette tidigare EG-fördraget, men ersattes den 1 
december 2009 med EUF-fördraget; Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Detta fördrag innehåller mer detaljerade och funktionella regler som ska fungera som ett 
komplement till EU-fördraget.194 

Inom EU-rätten finns dels primära rättskällor dels sekundära rättskällor. De primära 
rättskällorna är fördragen. De sekundära rättskällorna är förordningar, direktiv, beslut 
och rekommendationer. REACH är en förordning vilken är den starkaste formen av 
sekundärrätt inom EU. En förordning är direkt tillämplig i alla medlemsstater. Vid 
eventuella konflikter med nationell lagstiftning tar REACH över.195 Det är inte tillåtet 
att ta in och återge eller tolka bestämmelserna i REACH i vår egen svenska 
lagstiftning.196 Inte heller behöver den svenska staten arbeta fram någon författning som 
gör REACH till gällande rätt i Sverige. Det är dock nödvändigt att genomföra 
kompletteringar så att REACH kan tillämpas så effektivt som möjligt. Det kan till 
exempel röra sig om att besluta vilka myndigheter i Sverige som ska ansvara för att 
kontrollera att REACH efterlevs.197 

4.2 REACH-förordningens bas i EU-fördraget och vad det 
innebär för den svenska regleringen 

EU:s miljörättsakter baseras på antingen artikel 114 EUF (tidigare artikel 95 EG) eller 
artikel 192 EUF (tidigare artikel 175 EG). Vilken artikel kommissionen valt som grund 
till sitt förslag beror på vad huvudsyftet med regleringen är.198 REACH-förordningen 
baseras på artikel 114 EUF (tidigare artikel 95 EG).199 Syftet med artikel 114 är att få 
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fram en inre marknad och få den att fungera. Detta är tänkt att genomföras med hjälp av 
harmoniserande lagstiftning för varor och tjänster. Miljöskydd som baseras på denna 
artikel är därmed ett steg på vägen för att nå ett högre mål; en inre marknad. Genom 
Maastrichtfördraget och Amsterdamfördraget har det genomförts ändringar i den 
dåvarande artikel 95, vilka syftat till att göra antagandet av gemensamhetsregler med 
hög skyddsnivå, lättare. Europaparlamentet har genom dessa ändringar också fått 
möjlighet att påverka utformningen av reglernas innehåll. 200 Artikeln reglerar även den 
så kallade miljögarantin som innebär att ett medlemsland har möjlighet att tillämpa egna 
strängare regler för miljöskydd än de harmoniserande EU-regler som är gällande.201 En 
medlemsstat kan efter att kommissionen beslutat om en åtgärd för ökad harmonisering 
på den inre marknaden, behålla en nationell bestämmelse om de anser det vara 
nödvändigt. De nationella bestämmelserna ska grunda sig på väsentliga behov. 
Medlemsstaten måste anmäla bestämmelserna samt skälen för att behålla dem, till 
kommissionen.202 För att problemet ska få regleras nationellt måste det även vara 
specifikt för just den medlemsstaten. Detta framkommer i målen T-366/03 och T-235/04 
Österrike mot kommissionen (2005). Förstainstansrätten bedömde att en region i 
Österrike inte fick förbjuda genetiskt modifierat utsäde och transgena djur, då 
jordbrukssystem i liten skala inte var ett problem som var specifikt för just Österrike.203  

Nationella bestämmelser kan även genomföras om de grundar sig på nya vetenskapliga 
belägg med miljö- eller arbetsmiljöanknytning och är avsedda att lösa ett specifikt 
problem för den medlemsstaten. Problemet ska ha uppstått efter beslut om 
harmoniserande EU-regler. Även i dessa fall ska kommissionen underrättas om 
bestämmelserna samt skälen till dessa.204 Kommissionen ska inom sex månader 
genomföra en bedömning av reglerna. Anser kommissionen att dessa utgör ”ett medel 
för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder” mellan 
medlemsländerna har de rätt att förbjuda bestämmelserna. Detta gäller även om 
regleringen anses utgöra hinder för den inre marknaden.205 Harmoniserande 
miljöskyddsregler utgår redan från en hög skyddsnivå. Därav de höga krav som ställs på 
de enskilda länder vilka önskar behålla eller genomföra ny nationell reglering. Sverige 
har till exempel åberopat miljöskyddsgarantin för att få behålla förbudet mot azofärger i 
livsmedel. Kommissionen ansåg i detta fall att EU:s regler redan i rimlig grad tog 
hänsyn till de aktuella riskerna. Sverige beviljades därmed inte något undantag från 
regleringen.206 

De bestämmelser som redogjorts för ovan har tillsammans med REACH medfört att 
EU:s lagstiftning om kemikalier har harmoniserats. Då huvudsyftet med regleringen är 
en totalharmonisering blir de enskilda staternas möjligheter att ha egna generella regler i 
sin lagstiftning, mycket begränsad. Skyddet för miljön kommer enbart i andra hand 
vilket gör det mycket svårt för ett enskilt land både att behålla och införa nya strängare 
regler. Enligt REACH-utredningen207 finns det dock möjligheter för Sverige att 
nationellt ingripa i enskilda fall. Det är de svenska hänsynsreglerna som till exempel 
produktvalsregeln i 2:a kapitlet miljöbalken som gör detta möjligt. Dessa lagregler har 
inte förändrats efter REACH:s ikraftträdande, då miljökrav som specifikt hör samman 
med förhållanden på en plats eller i en industri inte hindras av REACH.208 Ett generellt 
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miljökrav är däremot ett hinder mot den fria handeln och bryter därmed mot REACH:s 
syfte. Det kan ibland finnas svårigheter med att avgöra om ett miljökrav är specifikt 
eller generellt.209 Frågan har behandlats i EU-domstolen när kraven visserligen har 
ställts i enskilda fall, men då fallen blivit så många att handeln av en viss produkt har 
påverkats.210 I dessa fall har konflikten prövats mot artikel 41 samt 87 och 88 i EU-
fördraget.211 

Kemikaliekontrollen i REACH gäller parallellt med lagreglerna i vår svenska 
miljöbalk.212 Vissa krav i REACH, som exempelvis vilken information som ska lämnas 
till mottagare av en kemisk produkt, ger inget utrymme för några nationella regler. I 
andra fall finns ett sådant utrymme för medlemsländerna. Några kemikalieområden, 
som till exempel bekämpningsmedel, regleras överhuvudtaget inte i REACH.213 

REACH ska däremot inte påverka tillämpningen av EU:s miljölagstiftning som till 
exempel ramdirektivet för vatten och IPPC-direktivet.214 

Det finns även exempel på att enskilda artiklar i REACH ger medlemsstaterna möjlighet 
att ta fram egna nationella regler. Ett exempel är att det enligt REACH finns en 
skyldighet att utreda miljö- och hälsorisker, men inte egenskaper hos ämnen som 
påverkar klimatet. I detta fall kan medlemsstaten själv reglera utredningsskyldigheten 
gällande egenskaper som påverkar klimatet.215  

4.3. Förändringar i lagstiftningen på grund av REACH 

Vissa delar av miljöbalken har förändrats i och med REACH:s tillkomst. Det gamla 
14:e kapitlet upphävdes då ändringarna blev så omfattande att det tekniskt sett ansågs 
vara lämpligt att skriva om hela kapitlet. Kapitlet reglerar kemiska produkter och 
biotekniska organismer.216 Definitionen av termen ”vara” har ändrats för att 
överensstämma med den definition som används i REACH.217  

Det generella kravet på hälso- och miljöutredning i miljöbalkens 14:e kapitel har tagits 
bort i och med att REACH trädde i kraft. Det krav som nu återstår är utredningskravet i 
REACH. För att vi i Sverige ska kunna ställa ytterligare krav kan kunskapskravet i 
miljöbalken användas.218 Enligt denna lagregel i 2.a kapitlets 2§, ska ”alla som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”. 

Enligt artikel 125 i REACH ansvarar medlemsstaterna för att upprätthålla ett officiellt 
kontrollsystem genom vilket efterlevnaden av bestämmelserna i REACH ska 
kontrolleras. För att klara denna tillsyn har det 26:e kapitlet i miljöbalken utökats med 
de befogenheter och verktyg som krävs enligt REACH.219  
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Överträdelser mot REACH ska sanktioneras och sanktionerna ska vara ”effektiva, 
proportionerliga och avskräckande”.

220 Ordet sanktion definieras inte i REACH, men 
anses i REACH-utredningen innefatta både administrativa ingripanden och påföljder för 
brott221. Mot denna bakgrund har miljöbalkens straffregler i 29:e kapitlet anpassats för 
att harmonisera med REACH och täcka det ansvar som Sverige som medlemsstat har.222  

Sverige har valt att behålla sitt nationella produktregister trots att REACH innehåller ett 
system för registrering. Detta för att det svenska registret även tar upp ämnen i mängder 
ner till 100 kilo och därmed täcker fler användningsområden än det europeiska. Det 
svenska registret har också stor betydelse för tillsyn, inspektioner och kontroll av 
säkerhetsdatablad samt för framtagande av statistik. Inom forskning och miljöarbete 
används registret för att ge en överblick över flödet och användandet av kemikalier i 
Sverige.223 

5. RoHS-direktivet 

5.1 Bakgrund och syfte med ROHS- och WEEE-direktiven 

Avfall har länge ansetts vara det största miljöproblemet i industrivärlden.224 Inom den 
europeiska gemenskapen har arbetet med att reglera hur avfallet skall tas om hand på 
bästa sätt, startat relativt tidigt. Redan 1975 antogs de första rättsakterna som berör 
avfall och de första strategidokumenten publicerades 1989. En av huvudprinciperna för 
hanteringen av avfallet har varit att försöka förebygga eller minska mängden avfall vid 
källan. Att främja återvinning och återanvändning är andra principer som prioriterats i 
arbetet. Slutligen har även förbränning av avfall, en förstärkning av regleringen av 
transporterna och återställandet av förorenade områden varit prioriterade principer.225  

Efter de första rättsakternas tillkomst har det pågått ett intensivt arbete inom 
gemenskapen för att komplettera den första regleringen. Några rättsakter som arbetats 
fram gäller för allt avfall medan andra reglerar vissa typer av avfall. Under senare år har 
principen om ett producentansvar ökat i betydelse och EU har beslutat sig för att reglera 
detta ansvar.226 I Europaparlamentets resolution av den 14 november 1996 uppmanades 
kommissionen att ta fram förslag till direktiv om bland annat elektriskt och elektroniskt 
avfall.227 Arbetet har bland annat resulterat i två direktiv inom elektronikområdet; 
RoHS- och WEEE-direktiven.228 

Före 1985 hade varje land i Europa egna lagregler och bestämmelser för handel. Detta 
system medförde att det blev dyrt att lansera produkter i andra länder, då dessa måste 
godkännas i varje enskilt land. När sedan centrala EG-bestämmelser togs fram hindrade 
denna stränga reglering utvecklingen av nya produkter. Kraven var för många och för 
detaljerade. Ett problem var också att alla beslut skulle godkännas av Europiska rådet då 
det inte fanns någon central policy för produktlagstiftningen.229 

På senare tid har generella krav i form av direktiv tagits fram för många 
produktgrupper. Ett obligatoriskt nationellt godkännande avskaffades för det stora 
flertalet produkter. Istället är det nu tillverkaren (eller importören) som bär ansvaret för 
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att kontrollera om produkterna uppfyller alla krav. Producenten/importören har även 
bevisbördan om problem uppstår.230 Genom EU:s nya lagstiftning har 
producentansvaret fått en ökad betydelse även i Sverige. Detta blev extra tydligt genom 
RoHS- och WEEE-direktivens tillkomst.231 

Dagens snabba teknikutveckling har lett till att omsättningen av elektroniska varor har 
ökat. Gamla modeller ersätts av nya samtidigt som nya användningsområden kommer 
till. Detta har bidragit till en ökad mängd miljöfarligt avfall bestående av förbrukade 
elektriska och elektroniska produkter.232 Avfallet från denna typ av produkter innehåller 
ofta ett antal ämnen med egenskaper som är farliga för människor och miljö, om inte 
avfallet sköts på rätt sätt. Detta problem är den huvudsakliga orsaken till att EU tagit 
fram EU-direktivet RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances).233  

Elektriska och elektroniska produkter har tidigare deponerats, förbränts eller återvunnits 
utan att komponenter som kretskort, bildskärmar, ljuskällor, kondensatorer och kablar 
har omhändertagits. Dessa komponenter innehöll tidigare flera miljöfarliga ämnen som 
belastade miljön när de blev avfall. I och med att komponenterna innehöll farliga ämnen 
blev det också svårare att erhålla en effektiv återvinning av de produkter som samlades 
in.234 En begränsning av användandet av farliga ämnen medför troligtvis att större 
möjligheter ges för återvinning av material enligt WEEE-direktivet. Återvinningen kan 
även bli lönsammare och skadlig inverkan på hälsan hos personer i arbete i 
materialåtervinningsanläggningar kan minskas.235 En ökad återvinning minskar 
naturligtvis också risken för att miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen.236 I RoHS-
direktivets preambel anges att det är nödvändigt att bidra till skyddet av människors 
hälsa och en ökad återvinning och bortskaffning av avfallet efter elektriska och 
elektroniska produkter.237 

Ett annat skäl för att genom ett direktiv tillnärma medlemsstaternas lagstiftning är att 
söka minska eventuella handelshinder på den inomeuropeiska marknaden. Skillnader 
mellan medlemsstaternas lagar som begränsar olika ämnen i produkter, kan leda till en 
snedvriden konkurrens och handelshinder inom EU. Sådana effekter skulle påverka den 
inre marknaden, vilket inte vore önskvärt. Detta anges i direktivets preambel som 
ytterligare ett av skälen för direktivets tillkomst.238 

Sammanfattningsvis syftar direktivet till att ”…tillnärma medlemsstaternas lagstiftning 
om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter och att bidra till skyddet för människors hälsa och till miljövänlig återvinning 
av avfall…”.239 

5.2. RoHS-direktivets omfattning och innehåll 

I RoHS-direktivet regleras hur mycket av vissa ämnen som får förekomma i 
elektroniska och elektriska produkter.240 Användningen av kvicksilver, kadmium, bly, 
sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE förbjuds i nya elektriska och 
elektroniska produkter. Från och med den 1 juli 2006 har medlemsstaterna haft ansvar 
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för att se till att nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden 
inte innehåller de aktuella ämnena.241 

Alla de ämnen som regleras i RoHS-direktivet har miljöfarliga effekter både på kort och 
lång sikt. De är klassificerade som miljöfarliga och medför, vid exponering, även skador 
på människors hälsa.242 

De produkter som omfattas av RoHS-direktivet är samma kategorier som också berörs 
av WEEE-direktivet. Kategorierna anges i bilaga I A till WEEE-direktivet. Båda 
direktiven omfattar följande produktkategorier: 1) stora hushållsapparater, 2) små 
hushållsapparater, 3) IT- och telekomutrustning, 4) hemutrustning, 5) 
belysningsutrustning, 6) elektriska och elektroniska verktyg, 7) leksaker samt fritids- 
och sportutrustning samt kategori 10) varuautomater. Kategorierna 8) medicintekniska 
produkter och 9) övervaknings- och kontrollinstrument påverkas för närvarande inte av 
RoHS-direktivets regler. Direktivet ska även tillämpas på ”elektriska glödlampor och 
belysningsarmaturer i hushåll”.243 

Reservdelar som ska användas för reparation av elektriska eller elektroniska produkter 
som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 berörs inte av direktivet. Direktivet 
berör inte heller återanvändning av produkter som släppts ut på marknaden före den 1 
juli 2006.244 Produkter som är en del av en större produkt som inte berörs av RoHS-
direktivet, omfattas inte heller av bestämmelserna.245 Detta framgår inte i RoHS-
direktivet utan enbart i WEEE- direktivet. Kommissionen och medlemsländerna har 
dock enats om att denna typ av produkter ska undantas även från bestämmelserna i 
RoHS.246 Batterier berörs inte av direktivet utan regleras i ett speciellt batteridirektiv.247 

Direktivet ska inte påverka EU:s lagstiftning om säkerhets- och hälsokrav samt 
avfallshantering. Regleringen i RoHS gäller därmed inte för de produkter som regleras i 
den lagstiftningen.248 

En utredning, initierad av kommissionen, har undersökt om även kategori 8 och 9 ska 
inkluderas i direktivet och i så fall när i tid det skulle kunna ske.249 Med detta 
undersökningsresultat som grund, har kommissionen lämnat ett förslag till en revidering 
av RoHS-direktivet. Under 2009/2010 kommer ett gemensamt beslut om en eventuell 
revidering att förhandlas fram av rådet och parlamentet.250 Kommissionens förslag till 
revidering av direktivet innehåller även en lista där fler farliga ämnen prioriterats för att 
framöver eventuellt omfattas av direktivet. Andra förslag från kommissionen är att lista 
de produkter som omfattas av RoHS samt att CE-märka produkter som uppnått kraven i 
direktivet.251  

Regleringen i RoHS omfattar varje enskild produkt som tillverkas. Att samma modell 
funnits innan RoHS-direktivets ikraftträdande, befriar inte de nytillverkade produkterna 
från den nya regleringen. Även om samma modell av produkten tillverkats före den 1 
juli 2006 måste varje enskild produkt som tillverkats eller importerats efter den 1 juli 
2006 leva upp till RoHS-direktivets krav.252 Detta skapar problem för företagen, då två 
                                                 
241 RoHS-direktivet artikel 4 
242 De nordiska ländernas samarbete, Tillsyn av RoHS-direktivet s. 14 
243 RoHS-direktivet artikel 1 
244 RoHS-direktivet artikel 2.3 
245 European Commission, Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/ s 5 
246 Kemikalieinspektionen , Omfattningen av RoHS-direktivet 2010-05-25 
247 Kemikalieinspektionens faktablad om RoHS-direktivet 
248 RoHS-direktivet artikel 2.2 
249 Kemikalieinspektionens faktablad om RoHS-direktivet 
250 Kemikalieinspektionen, Aktuellt om RoHS-direktivet 2010-05-25 
251 Kemikalieinspektionen, Aktuellt om RoHS-direktivet 2010-05-27 
252 De nordiska ländernas samarbete, Tillsyn av RoHS-direktivet s. 13 
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produkter kan se exakt likadana ut, men analyser kan påvisa att en av dem innehåller för 
höga halter av farliga ämnen medan den andra har ett annat ämnesinnehåll. Detta kan 
bero på att produkterna importerats i olika sändningar. Om alla produkter märktes med 
tillverkningsdatum skulle det bli lättare för företagen att veta från vilken sändning de 
olika produkterna kom.253  

5.3. Undantag och gränsvärden i RoHS-direktivet 

I bilagan till RoHS-direktivet finns vissa användningar uppräknade som är undantagna 
från bestämmelserna i artikel 4.1 i direktivet. Artikel 4 reglerar det förebyggande arbetet 
och påbjuder medlemsstaterna att inte släppa ut produkter på marknaden som innehåller 
bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, PBB och/eller PBDE. I bilagan anges vissa 
användningsområden för vilka medlemsländerna inte behöver begränsa eller förbjuda 
produkter trots att de innehåller de reglerade ämnena. För vissa användningsområden 
anges gränsvärden. Exempelvis får lågenergilampor innehålla upp till fem mg 
kvicksilver/lampa.254  

Minst vart fjärde år ses bilagan över av kommissionen och medlemsländerna. Undantag 
kan beviljas om det inte finns någon möjlighet att hitta en ersättning för de farliga 
ämnena. Allteftersom alternativa ämnen och tekniker tas fram ska undantagen 
minska.255 Artikel 5.1. i RoHS-direktivet ger kommissionen rätt till att göra 
förändringar i bilagan för att anpassa undantagen till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen. Detta har kommissionen också gjort, då de följt artikel 5.1.a i direktivet, 
enligt vilken det vid behov kan införas maximivärden för vilka koncentrationer av 
ämnen som ska förbjudas enligt artikel 4.1.256 

Kommissionen har en kommitté för teknisk anpassning av RoHs och WEEE-direktiven; 
TAC. Här diskuteras olika frågor som uppkommer när medlemsländerna ska genomföra 
kraven i direktiven. När det gäller gränsvärden, undantag från regleringen när det saknas 
alternativ samt gråzonsprodukter kan TAC vara kommissionen till hjälp.257 

I ett beslut från den 18 augusti 2005 har kommissionen slagit fast för vilka gränsvärden 
reglerna i RoHS ska börja gälla. Gränsvärdet för homogena material258 är 0,1 
viktprocent för de farliga ämnen som regleras i direktivet. Ett undantag är kadmium där 
värdet är satt till 0,01 viktprocent i homogent material.259 

Det tyska Öko-Institutet260 har inför översynen av undantagen genomfört en utredning 
om borttagning av undantag som inte längre är nödvändiga. Beslut fattas efter 
omröstning i TAC, kommittén för teknisk anpassning.261 Juni 2009 antog kommissionen 
ytterligare två beslut rörande RoHS-direktivet; Beslut 2009/428/EG och Beslut 
2009/443/EG. Dessa beslut gäller vissa undantag för användning av bly, kadmium och 
kvicksilver.262 

                                                 
253 De nordiska ländernas samarbete, Tillsyn av RoHS-direktivet s 32 
254 RoHS-direktivet bilaga punkt 1 
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5.5. Definitioner 

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) 

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) definieras i RoHS–direktivet som 
produkter vilka är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att kunna 
fungera. Även produkter avsedda för generering, överföring och mätning av elektrisk 
ström och elektromagnetiska fält omfattas. Produkterna ska falla in under någon av de 
kategorier som anges i bilaga I A till WEEE-direktivet och vara avsedda att användas 
med högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström.263 Samma definition 
återfinns i vår svenska förordning SFS 2005:209 om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter 2§. 

Släppa ut på marknaden 

I RoHS-direktivet finns ingen definition av uttrycket ”släppa ut på marknaden.264 Enligt 
kommissionen släpps en produkt ut på marknaden, då den görs tillgänglig på den 
europeiska marknaden för första gången, efter att den tillverkats eller importerats in till 
EU. Avsikten ska vara att distribuera eller använda produkten inom gemenskapen. 
Produkten ska ha förts in på den europeiska marknaden från en tillverkare till en 
distributör eller till en slutkonsument. En produkt görs tillgänglig för första gången, när 
varje enskild produkt/ del av utrustning görs tillgänglig. Lanseringar av nya produkter 
eller produktlinjer, omfattas inte av uttrycket. Det är varje enskild produkt och inte en 
speciell typ av produkt, oavsett om den tillverkats i en serie eller i individuella enheter, 
som omfattas.265 

Aktören som gör produkten tillgänglig kan vara en producent, producentens 
auktoriserade representant i gemenskapen eller en person som ansvarar för 
distributionen av varan inom unionen. Varan ses som tillgänglig när den övertagits 
fysiskt eller när äganderätten förflyttats. Att produkten görs tillgänglig behöver inte 
kosta något utan det kan genomföras utan avgifter. Produkten kan göras tillgänglig 
genom överlåtelse, lån, hyra, leasing eller gåva.266 

En produkt blir alltså oftast tillgänglig på marknaden när den transporteras från en 
tillverkare utanför EU till exempelvis en återförsäljare inom EU.267 Under vissa 
omständigheter leder detta dock inte till att produkten blir tillgänglig på marknaden. Det 
kan till exempel vara så att en produkt är förflyttad från en tillverkare för vidare 
åtgärder som exempelvis märkning och paketering. Produkten kan också vara placerad 
under åtgärder av tullverket eller inte än klargjord av tullen för fri rörlighet inom 
unionen. En produkt som ligger i tillverkarens lager eller hos en auktoriserad 
representant i kommissionen medför också att produkten inte är tillgänglig. I dessa 
ovanstående fall räknas inte produkten som utsläppt på marknaden. När produkten 
förflyttas från platsen där den tillverkats, oavsett om denna plats ligger utanför eller 
innanför EU, till tillverkarens lagerlokal så räknas den inte som utplacerad på 
marknaden. För att produkten ska räknas som utsläppt på marknaden ska den ha 
förflyttats från tillverkningsstadiet till distributionsstadiet.268 
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5.6. Ansvar, tillsyn och sanktioner  

Ansvaret för att en produkt som omfattas av RoHS-direktivet ska uppfylla de krav som 
ställs ligger på den aktör som släpper ut varan på marknaden.269 Tillsynsmyndighet för 
tillverkare och importörer är kommunerna och kemikalieinspektionen. Regler för hur 
tillsynen ska gå till finns i Miljöbalken.270 En produkt som inte uppfyller kraven enligt 
direktivet får inte fortsätta att finnas ute på marknaden i Sverige.271 I Sverige ansvarar 
kemikalieinspektionen för frågor om RoHS.272 

Sanktioner ska åläggas ett företag när någon produkt som företaget har till försäljning, 
visar på för höga halter av något förbjudet ämne. Straffsanktionerna är nationellt 
beslutade och varierar därför från land till land.273 I Sverige gör myndigheterna först en 
analys för att få reda på var i produkterna och i vilka material de förbjudna ämnena 
finns. Analysen visar även i vilka halter ämnena finns. Material och delar av produkter 
som visar spår av för höga halter skickas för vidare analys till ett oberoende 
laboratorium. Om denna analys påvisar för höga halter av något av de i RoHS-direktivet 
reglerade ämnena, får produkten säljförbud.274 Om företaget importerar produkten till 
den europeiska marknaden eller tillverkar produkten, polisanmäls företaget för olovlig 
kemikaliehantering enligt MB 29 kap 3a§. Företag som köpt in produkter från annat 
EU-land kan inte anmälas då det är det första ledet som bär ansvaret enligt RoHS.275 

5.7. RoHS-direktivets bas i EU-fördraget och vad det innebär för 
den svenska regleringen 

Liksom REACH-förordningen baseras RoHS-direktivet på artikel 114 EUF.276 
Direktivet är därmed ett marknadsdirektiv som ska syfta till att skapa samma 
förutsättningar för marknaden inom unionen, oavsett i vilket land regleringen införs. 
Denna typ av direktiv kallas även totalharmoniseringsdirektiv.277 Som tidigare 
beskrivits i avsnitt 4.2, så reglerar artikel 114 även miljögarantin. Garantin innebär att 
ett medlemsland kan tillämpa egna strängare regler för miljöskydd än de 
harmoniserande EU-regler som är gällande.278 Ett antal mål har dock behandlats i EU- 
domstolen, alla med negativt resultat, vilket visar att det i realiteten är mycket svårt för 
en medlemsstat, att lyckas med tillämpningen av miljöskyddsgarantin.279 

5. 8. RoHS-direktivets införlivande i den svenska lagstiftningen 

Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna, men staterna får själva besluta om i vilken 
form och med vilka medel direktivets regler ska genomföras. Det viktiga är att 
medlemsstaten når upp till de mål och syften som framgår av direktivet. Såsom 
beskrivits i avsnitt 5.1 leder detta till en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning. 
Direktiv är tillsammans med förordningar, beslut och rekommendationer EU:s 
sekundära rättskällor. 280 
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Redan innan RoHS- och WEEE-direktivens tillkomst hade regeringen en möjlighet att 
föreskriva om krav utifrån direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall. Inför de nya direktivens ikraftträdande föreslog 
producentansvarsutredningen281 ett utvidgande av detta bemyndigande till att gälla även 
producenters ansvar över varors sammansättning, återanvändbarhet och 
återvinningsbarhet. Bemyndigandet behövdes för att direktiven skulle kunna 
genomföras genom föreskrifter och förordningar. Den nya lagtexten infördes i MB 15 
kap 7§.282 Regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar får meddela 
föreskrifter om skyldigheter för producenter att märka en vara, lämna uppgifter om 
ämnen och material som en vara innehåller, se till att varor har en bestämd 
sammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet samt lämna uppgifter om 
detta och om insamling. Bemyndigandet begränsades till att gälla sådana föreskrifter 
som behövs genom medlemskapet i den Europiska unionen. 283 

RoHS-direktivet har införlivats i vår svenska lagstiftning genom olika förordningar. 284” 
Den senaste förordningen är Förordning (2008:837) om ändring i förordningen 
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel 
av kemiska produkter. I denna återfinns definitioner av elektriska och elektroniska 
produkter samt olika typer av batterier. Med elektriska och elektroniska produkter avses 
i förordningen samma som i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska 
och elektroniska produkter, se ovan avsnitt 5.5.285 

Av bestämmelserna i förordningen framgår att kadmium, kvicksilver, bly, sexvärt krom, 
polybromerade bifenyler eller polybromerade difenyletrar inte får ingå i varor som 
släpps ut på marknaden om det rör sig om elektriska eller elektroniska produkter (EEE-
produkter). Produkterna måste ingå i någon av produktkategorierna 1-7 eller 10 i bilaga 
1 till förordningen (2005:209). Det är dessa produktkategorier som berörs både av 
WEEE och RoHS-direktiven, se ovan avsnitt 5.2. Ovanstående ämnen får inte heller 
ingå i belysningsarmaturer som är avsedda att användas i hushåll eller i glödlampor. 286 
Förbudet gäller dock inte om varorna är reservdelar som är avsedda att användas för 
reparation eller återanvändning av EEE-produkter som släppts ut på marknaden före den 
1 juli 2006. Inte heller produkter som ingår i en annan vara som inte omfattas av 
förbudet eller som tillverkas och säljs enbart för detta ändamål, påverkas av regleringen. 
Produkter eller delar av produkter som tillverkats för militära ändamål undantas också 
från bestämmelsen.287 Slutligen så har Kemikalieinspektionen enligt 
ändringsförordningen, rätt att meddela föreskrifter om maximikoncentrationer och 
undantag från bestämmelserna, om föreskrifterna är förenliga med Direktiv 
2002/95/EG, det vill säga RoHS-direktivet.288 
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Gällande batterier framgår av förordningen att. det inte är tillåtet att saluföra, överlåta 
eller föra in batterier som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver. Samma 
hantering är även förbjuden för bärbara batterier med ett innehåll av mer än 0,002 
viktprocent kadmium. Båda förbuden gäller för batterier som byggts in i elektriska och 
elektroniska produkter.289 Förbudet gäller dock inte för batterier som ska användas i viss 
utrustning.290  

De gränsvärden och undantag som tillhör RoHS-direktivet är införlivade i vår svenska 
lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 291 I 5 kap 39 § anges att förbudet i förordningen 
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel 
av kemiska produkter, inte ska tillämpas i viss användning av de aktuella ämnena. Olika 
ämnesområden räknas upp .292 De gränsvärden som gäller anges i 40§. Förbudet i 11 b § 
i förordningen (1998:944) ska endast gälla om koncentrationen av bly, kvicksilver, 
sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar är högre 
än 0,1 viktprocent i homogena material. För kadmium gäller ett gränsvärde på 0,01 
viktprocent i homogena material.293 

6. WEEE-direktivet 

6.1 Bakgrund och syfte med WEEE-direktivet 

Förkortningen WEEE står för ”avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter”.

294
 Inom gemenskapen ökar mängden WEEE snabbt. Detta 

leder till problem vid avfallshanteringen, då det förekommer farliga ämnen i de 
elektriska och elektroniska produkterna, samtidigt som materialåtervinning inte sker i 
tillräckligt stor omfattning.295  

Insamling och återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter medför 
stor miljöpåverkan. Om produkterna inte omhändertas på ett bra sätt uppstår stora 
risker, då produkterna innehåller många farliga ämnen. Dessutom är de ämnen som 
produkterna innehåller lämpade för återvinning. 296 

I rådets resolution av den 24 februari 1997 lyftes behovet av att främja 
avfallsåtervinningen så att mängden avfall framöver ska minska och naturresurser 
sparas. Denna del i gemenskapens strategi för avfallsåtervinning anges som ett av 
skälen till WEEE-direktivets uppkomst. 297  

Syftet med WEEE–direktivet är att förebygga att WEEE uppkommer samt att 
återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning ska ske för att minska 
bortskaffandet av avfall. Ett annat syfte är att förbättra miljöprestandan hos de aktörer 
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39§ 
293 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
40§ 
294 WEEE-direktivet artikel 3 p.b) 
295 WEEE-direktivet ingress punkt 7 
296 Naturvårdsverket, WEEE-direktivet i Sverige, 2009, sid. 11 
297 WEEE-direktivet ingress punkt 4 
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som finns med i livscykeln för elektriska och elektroniska produkter. Aktörerna kan 
vara tillverkare, distributörer och konsumenter.298 

6.2. WEEE-direktivets bas i EU-fördraget och vad det innebär 
för den svenska regleringen 

WEEE-direktivet grundas på artikel 192 EUF (tidigare artikel 175 EG).299 Denna artikel 
har arbetats fram för att hantera miljöskyddsfrågor och är därmed i huvudsak inriktad på 
miljö, till skillnad mot artikel 114 EUF, vars syfte främst är den inre marknaden. 300 
Direktiv baserade på artikel 192 EUF brukar kallas miljöskyddsdirektiv i motsats till 
totalharmoniseringsdirektiv vilka baserats på 114 EUF. 301 Varje medlemsstat har rätt att 
införa en strängare reglering än den som finns i miljöskyddsdirektivet. Direktivet anger 
endast de minimikrav som måste följas. De nationella åtgärderna måste anmälas till 
kommissionen och regleringen måste vara förenlig med fördragen.302 Åtgärder som 
genomförs nationellt är med andra ord förenliga om de inte utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning av den fria handeln. 303 Ett 
exempel på en nationell åtgärd som kan godkännas är att medlemsstater inkluderar fler 
produkter än de som räknas upp i WEEE- direktivets bilaga.304 

6.3. WEEE-direktivets införlivande i den svenska lagstiftningen 

WEEE-direktivet har införts i vår svenska lagstiftning främst genom förordning 
(2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter,305 i 
fortsättningen kallad förordningen om producentansvar. För att kunna genomföra 
direktivet på föreskrifts- och förordningsnivå behövdes, på samma sätt som för RoHS-
direktivet, ett bemyndigande i Miljöbalken (1998:808), se ovan avsnitt 5.8.306  

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om återvinning och bortskaffande av WEEE 
samt vad den som innehar WEEE ansvarar för att göra. 307 Verket har arbetat fram flera 
föreskrifter som medverkar till att vi i Sverige kan följa direktivets reglering.308 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling beskriver 
hur förbehandlingen av elavfall ska genomföras med regler kring exempelvis 
försiktighetsmått, kunskap och dokumentation.309 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2008:14) om lämnande av uppgifter, reglerar hur producenterna ska rapportera in de 
uppgifter som krävs enligt förordningen om producentansvar.310.311 Naturvårdsverkets 
Allmänna råd (AR NFS 2007:6) om finansiella garantier föreskriver hur producenten 
kan genomföra sin skyldighet att säkerställa finansieringen för sitt producentansvar.312  

                                                 
298 WEEE-direktivet artikel 1 
299 WEEE-direktivet, s. 1 ingress, EUF artikel 192 
300 Mahmoudi S, EU:s miljörätt, 2003, s. 99 
301 Michanek, Zetterberg, 2008, Den svenska miljörätten, s. 94 
302 EUF 193 
303 Mahmoudi S, EU:s miljörätt, 2003, s. 114 
304 European Commission, Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/, 2005, s 4 
305 Handbok, Miljö 2010-07-14 
306 Se ovan 5.8 
307 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) 
308 Handbok, Miljö 2010-07-14 
309 NFS 2005:10  
310 NFS 2008:14 3§ 
311 Dessa föreskrifter ersätter (NFS 2006:10) Naturvårdsverkets allmänna råd till Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid 
anläggningar för deponering av avfall Handbok, Miljö 2010-07-14 
312 NFS 2007:6 Till 18§ 
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6.4. WEEE-direktivets omfattning och innehåll 

WEEE-direktivet innebär att medlemsstaterna ska ansvara för att det finns bra system 
för insamling och återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE). Ansvaret för insamling, återanvändning, återvinning eller annan typ av 
miljövänligt omhändertagande, åligger de som tillverkar och säljer eller importerar och 
säljer produkter. Detta kallas producentansvar. 313 

Medlemsstaterna ska även uppmuntra producenterna av EEE-produkter att utforma och 
tillverka dessa på ett sätt som gör att nedmontering och återvinning underlättas. 
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att producenter av varor inte ska 
använda sig av konstruktionsegenskaper eller tillverkningsprocesser som förhindrar 
återanvändning. Detta för att tillverkare inte ska kunna hindra att WEEE kan 
återanvändas. 314 

De produkter som omfattas av direktivet är de elektriska och elektroniska produkter 
som faller in under de kategorier som finns i förteckningen i bilaga 1A i direktivet. Är 
aktuell produkt en del av en annan produkt som inte berörs av direktivets 
tillämpningsområde, kommer inte heller den aktuella produkten att påverkas av 
direktivets reglering. En förteckning av produkter som omfattas av kategorierna 
återfinns i bilaga 1B.315 Här framgår exempelvis att tvättmaskiner faller in under 
kategori 1; stora hushållsapparater.316 

Direktivet ska, precis som RoHS-direktivet, inte påverka EU:s lagstiftning om 
säkerhets- och hälsokrav samt avfallshantering. Regleringen i WEEE gäller därmed inte 
för de produkter som regleras i den lagstiftningen.317 Även produkter som ”har samband 
med skydd av medlemsstaternas väsentliga säkerhetsintressen”, vapen, ammunition och 
krigsmateriel undantas från direktivet. Produkter av denna typ som inte är avsedda för 
militärt användande, undantas dock inte från regleringen.318 

Ansvaret för att ta hand om WEEE är beroende av när produkterna har kommit ut på 
marknaden. Den svenska implementeringen av direktivet; Förordning (2005:209) om 
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, trädde i kraft den 13 augusti 
2005. Utifrån detta datum har EEE-produkterna delats upp i ”historiskt avfall” och ”nytt 
avfall”. Det historiska avfallet är avfall från produkter som sålts före den 13 augusti 
2005 och det nya avfallet härleds från produkter sålda efter den 12 augusti 2005. 
Producenternas ansvar skiljer sig åt beroende på om avfallet räknas som historiskt eller 
inte.319 

För alla produkter med inbyggda batterier gäller att produkterna ska vara utformade så 
att batterierna lätt kan avlägsnas. En bruksanvisning ska medfölja där det tydligt 
framgår vilken typ av batterier som ska användas och hur dessa avlägsnas på ett säkert 
sätt. Dessa regler gäller oavsett om produkten omfattas av regleringen i förordningen 
om producentansvar eller inte. Ansvaret är istället kopplat till producentansvaret för 
batterier.320 

                                                 
313 Naturvårdsverket, WEEE-direktivet i Sverige, 2009, sid. 11 
314 WEEE-direktivet artikel 4 
315 WEEE-direktivet artikel 2 p. 1 
316 WEEE-direktivet bilaga 1B 
317 WEEE-direktivet artikel 2 p.2 
318 WEEE-direktivet artikel 2 p.3 
319 Naturvårdsverket Avfall 2010-07-12 
320 Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier, Naturvårdsverket Produkter med inbyggda 
batterier 2010-07-12 
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6.5. Definitioner 

EEE-produkter samt WEEE 

I WEEE-direktivets tredje artikel återfinns definitioner av beteckningar som används i 
direktivet.321 Till att börja med definieras elektriska och elektroniska produkter (EEE) 
på samma sätt som i RoHS-direktivet.322 Därefter definieras avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE). För att falla in under 
definitionen av WEEE, ska produkterna först räknas som avfall enligt definitionen av 
avfall i avfallsdirektivet323, det vill säga ”varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
de kategorier som anges i bilaga I och som innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med”.

324
 Förutom själva produkten, inkluderas alla 

komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som är en del av produkten när 
den kasseras.325 

Tillverkare/producent 

En annan viktig definition i WEEE-direktivet, är tillverkare. Under denna beteckning 
räknas de som, oberoende av vilken försäljningsmetod som används, tillverkar och 
säljer EEE-produkter under ett eget varumärke. Här räknas även distansförsäljning in, 
det vill när en aktör säljer varor direkt till en användare i ett annat EU-land.326 Även de 
företag som säljer produkter som tillverkats av andra aktörer under sitt eget varumärke, 
går in under definitionen. I dessa fall ska inte återförsäljare räknas som tillverkare om 
produkten har tillverkarens varumärke. Även den som yrkesmässigt importerar eller 
exporterar EEE-produkter till en medlemsstat räknas som tillverkare. Om en aktör 
endast bidrar med finansiering, ska denne inte räknas som tillverkare.327 Samma 
definition, om än inte ordagrann, används i förordningen om producentansvar. I den 
svenska regleringen används dock ordet producent istället för tillverkare.328 

WEEE från privathushåll/hushållsprodukter 

I WEEE-direktivet definieras WEEE från privathushåll. I denna benämning ingår 
WEEE som kommer från privathushåll samt WEEE från andra källor, om det till sin 
beskaffenhet och kvantitet är likvärdigt det som kommer från privathushåll.329 I den 
svenska regleringen har produktgruppen kallats hushållsprodukter. I denna benämning 
ingår de EEE- produkter som typiskt sett förekommer i hushåll och förväntas bli 
hushållsavfall.330 De EEE-produkter som inte är hushållsprodukter kallas i Sverige, för 
övriga produkter.331 

6.6. Producenters ansvar och uppgifter enligt WEEE-direktivet 

Uppgifter till Naturvårdsverket 

Enligt artikel 12 i WEEE-direktivet skall medlemsstaterna varje år upprätta ett register 
med information om tillverkare av EEE-produkter. Information som ska samlas in till 
registret är bland annat vilka kvantiteter och kategorier av EEE-produkter som kommer 
                                                 
321 WEEE-direktivet artikel 3 
322 WEEE-direktivet artikel 3 p. a) Se ovan 5.5 
323 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv 
324 Direktiv 2006/12/EG artikel 1 p.a) 
325 WEEE-direktivet artikel 3 p. b) 
326 Förordning 2005:209 4§ 
327 WEEE-direktivet artikel 3 
328 Förordning (2005:209) 3§ 
329 WEEE-direktivet artikel 3 p. k) 
330 Förordning (2005:209) 4§ 
331 Naturvårdsverket Övriga produkter 2010-07-12 
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ut på marknaden, hur stor kvantitet av dessa som återanvänts, materialåtervunnits och 
återvunnits.332 Dessa krav har i vår svenska lagstiftning implementerats genom 
förordningen om producentansvar. Här framgår att en producent som säljer EEE-
produkter ska lämna uppgifter om dessa till Naturvårdsverket som sammanställer dem i 
ett register.333 Förutom att företaget ska lämna information om sina produkter ska de 
även upplysa om hur de avser att fullgöra det ansvar de har enligt förordningen samt hur 
de säkerställt finansieringen av omhändertagandet av produkterna.334 Producenten ska 
anmäla till registret innan försäljningen startar för att därefter lämna in information 
varje år.335 

Märkning 

För att minimera risken att WEEE inte sorteras utan hamnar bland osorterat kommunalt 
avfall, skall medlemsstaterna enligt direktivet se till att alla tillverkare märker sina EEE-
produkter som släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. Den märkning som 
ska användas är en symbol med en överkryssad soptunna.336 Symbolen visas i en bilaga 
till direktivet.337 Om det inte är möjligt att märka själva produkten kan symbolen 
tryckas på produktens förpackning eller bruksanvisning och garanti.338 Medlemsstaterna 
ansvarar också för två andra typer av märkning. Tillverkaren av produkten ska alltid 
kunna identifieras genom en märkning på själva produkten. Utöver denna ska även en 
märkning finnas som visar att produkten släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 
2005.339 I vår svenska lagstiftning återfinner vi denna reglering i förordningen om 
producentansvar.340 Symbolen visas även här i en bilaga.341 För att underlätta 
märkningen, har en standard utarbetats. Denna standard; SS-EN 50419, beskriver hur 
märkningen av EEE-produkter ska genomföras.342 

Ansvar för WEEE 

Medlemsstaterna har enligt WEEE-direktivet ansvar för att vidta åtgärder som 
medverkar till att WEEE till största delen insamlas separat och inte som osorterat 
avfall.343 Direktivet skiljer på ansvaret för WEEE från privathushåll och för annat 
WEEE. För WEEE från privathushåll skulle medlemsstaterna senast den 13 augusti 
2005 ha sett till att det har inrättats system så att slutanvändare och distributörer kan 
lämna in avfallet, utan kostnad. Beroende på folktäthet ska lättillgängliga 
insamlingsanläggningar finnas.344 Tillverkare kan få inrätta enskilda eller kollektiva 
system för återlämnande av WEEE från privathushåll så länge det sker i 
överensstämmelse med direktivet och dess syfte.345 För annat WEEE än WEEE från 
privathushåll ansvarar medlemsstaterna för att tillverkarna eller en tredje part som 
handlar för deras räkning, ser till att avfallet samlas in.346  

                                                 
332 WEEE-direktivet artikel 12 p.1 
333 Förordning 2005:209 10§ 
334 Förordning 2005:209 9§  
335 Naturvårdsverket, Anmäla och redovisa i registret 2010-07-13 
336 WEEE-direktivet artikel 10 p. 3 
337 WEEE-direktivet bilaga IV 
338 WEEE-direktivet artikel 10 p.3 
339 WEEE-direktivet artikel 11 p.2 
340 Förordning (2005:209) 11§ 
341 Förordning (2005:209) bilaga 2 
342 Naturvårdsverket Märkning 2010-07-13 
343 WEEE-direktivet artikel 5 p.1 
344 WEEE-direktivet artikel 5 p.2a) 
345 WEEE-direktivet artikel 5 p. 2c) 
346 WEEE-direktivet artikel 5 p.3 



37 

Enligt den svenska förordningen om producentansvar, är en producent skyldig att ta 
hand om WEEE som denne sålt efter den 12 augusti 2005.347 För produkter som släppts 
ut på marknaden före detta datum ska producenten ta del i omhändertagandet. 
Producentens ansvar beräknas för olika tidsperioder beroende på producentens 
marknadsandel av sålda hushållsprodukter i Sverige och vid distansförsäljning i annat 
Europeiskt land.348 WEEE som inte är hushållsavfall och som släpptes ut på marknaden 
före den 13 augusti 2005 ska tas om hand av producenten om produkterna lämnas till 
producenten i samband med försäljning av samma mängd nya produkter. Ansvaret 
gäller endast för produkter av samma produkttyp och för produkter som fyller samma 
funktion som de nya produkterna.349 Producenten ska ta hand om hushållsavfall utan 
ersättning.350 För avfall som förväntas uppkomma i Sverige har producenten en 
skyldighet att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. Producenten ansvarar 
också för att inlämningen av produkter som ska lämnas in vid köp av nya produkter, kan 
ske på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. Slutligen ansvarar producenten för att 
produkter som lämnats in på något av de ovanstående sätten, transporteras bort för att 
därefter förbehandlas, återanvändas, materialåtervinnas, energiåtervinnas eller tas om 
hand om på annat godtagbart sätt.351 I 17§ förordning (2005:209) framgår hur ett 
lämpligt insamlingssystem ska utformas.352 

När Naturvårdsverket har omsatt regleringen i förordningen i verkligheten använder de 
sig av fyra olika benämningar på avfallet. När det gäller hushållsavfall skiljer de på 
”historiskt hushållsavfall”, det vill säga avfall från produkter som sålts före den 13 
augusti 2005, och ”nytt hushållsavfall” som är avfall från produkter sålda efter detta 
datum. Samma uppdelning finns för det övriga avfallet. Producenten har ett kollektivt 
ansvar för det historiska hushållsavfallet beräknat på företagets marknadsandel inom en 
viss produktkategori.353 I det kollektiva insamlingssystemet samlas WEEE in och 
behandlas. Insamlingen ska finnas i alla kommuner. När ett företag anmäler sig till 
Naturvårdsverkets register ska det även framgå, vilket kollektivt insamlingssystem 
företaget är med i.354 För att ta sin del av ansvaret för det nya hushållsavfallet, kan 
producenten välja att vara med i ett kollektivt insamlingssystem eller ha ett eget 
individuellt insamlingssystem.355 Om en producent väljer att ha ett individuellt 
insamlingssystem så ska det vara anpassat till de produkter som företaget säljer samt 
följa reglerna om hur ett insamlingssystem bör utformas i förordningen om 
producentansvar. Insamlingssystemet kan omfatta insamling och behandling av avfallet 
samt finansiella garantier. Ett individuellt insamlingssystem kan vara ett eget 
organiserat insamlingssystem, ett avtal med ett eller flera företag eller ett avtal med ett 
transportföretag som transporterar avfallet till ett certifierat företag där det behandlas.356 
För historiskt övrigt avfall har producenten ansvar att ta emot en avfallsprodukt med 
motsvarande funktion, när de säljer en ny produkt. Producenten ansvarar för att 
avfallsprodukten tas om hand. För det nya övriga avfallet har producenten individuellt 
ansvar. När produkten är uttjänt ska producenten kunna ta emot den och ta hand om den 
på ett bra sätt. Skäliga avgifter får tas ut när det gäller det övriga avfallet.357 

                                                 
347 Förordning (2005:209) 12 § 
348 Förordning (2005:209) 13§ 
349 Förordning (2005:209) 14§ 
350 Förordning (2005:209) 15§ 
351 Förordning (2005:209) 16§ 
352 Förordning (2005:209) 17§ 
353 Naturvårdsverket Avfall 2010-07-13 
354 Naturvårdsveket Kollektivt insamlingssystem 2010-07-13 
355 Naturvårdverket Avfall 2010-07-13 
356 Naturvårdsveket Individuellt insamlingssystem 2010-07-13 
357 Naturvårdsverket Avfall 2010-07-13 
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Återvinning 

När det gäller återvinning av WEEE har medlemsstaterna ansvar för att se till att 
tillverkare eller tredje part som handlar för deras räkning, upprättar antingen enskilda 
eller kollektiva system för WEEE som samlats in genom separat insamling. 
Återanvändning av hela apparater ska prioriteras.358 Den som innehar WEEE ska sortera 
avfallet så att det hanteras skiljt från annat avfall. Produkterna ska hanteras på ett sätt 
som medverkar till att återanvändning av hela eller delar av produkterna underlättas. 
Även återvinning eller annan ur miljösynpunkt godtagbar hantering ska underlättas.359 

I WEEE-direktivet finns det återvinningsmål som skulle vara uppnådda av 
medlemsstaterna senast den 31 december 2006. Målen är tvådelade, dels hur stor del av 
genomsnittlig vikt i varje produktkategori som ska återvinnas, dels hur stor del av 
återvunnen produkt som skall materialåtervinnas.360 Återvinningsmålen återfinns även i 
bilaga 3 i förordningen om producentansvar.361 Naturvårdverket skriver i sin rapport; 
WEEE-direktivet i Sverige, att återvinningskvoterna i Sverige ligger högre i de flesta 
produktkategorier, än målen i direktivet. Det ligger dock en stor osäkerhet bakom de 
inrapporterade siffrorna, vilket medför att det är svårt att dra några bra slutsatser i 
dagsläget.362 

Finansiell garanti 

Enligt WEEE-direktivet ansvarar medlemsstaterna för att se till att tillverkare som 
släpper ut nya hushållsprodukter på marknaden lämnar en garanti som visar att det 
kommer att finnas pengar för att ta hand om avfallet. Garantin kan bestå av att 
tillverkaren deltar i finansieringssystem, materialåtervinningsförsäkran eller ett spärrat 
konto.363 På detta sätt kommer finansieringen av omhändertagandet av avfallet att vara 
säkrat även om exempelvis företaget går i konkurs. Finansiella garantier avsätts för nytt 
hushållsavfall och beräknas utifrån en bedömning av kostnaden för att återvinna 
produkterna i framtiden.364 Naturvårdsverket har gett ut allmänna råd om finansiella 
garantier.365 Den svenska lagregleringen finns i förordningen om producentansvar. Här 
framgår bland annat att garantin kan säkerställas genom finansieringssystem, 
försäkringslösningar, spärrade konton eller annat lämpligt sätt.366 

Upplysning och samråd 

För att underlätta återanvändning och korrekt behandling av WEEE, ansvarar 
medlemsstaterna för att se till att tillverkarna lämnar information om varje ny typ av 
EEE-produkt. Informationen ska lämnas inom ett år från det att produkten släppts ut på 
marknaden och vara tillgänglig för återanvändningscenter och andra anläggningar för 
behandling och återanvändning. Det ska bland annat framgå vilka olika komponenter 
och material som ingår i produkterna. Informationen kan lämnas som handbok eller i 
någon form av elektronisk media.367 I vår svenska lagstiftning finns regleringen i 
förordningen om producentansvar. Här framgår att producenten ska lämna de 
upplysningar om produktens innehåll som behövs för att underlätta underhåll, 
uppgradering, reparation, återanvändning, förbehandling, materialåtervinning, 

                                                 
358 WEEE-direktivet artikel 7 p. 1 
359 Förordning (2001:1063) om ändring i avfallsförordningen 23§ 
360 WEEE-direktivet artikel 7 p.2 
361 Förordning (2005:209) bilaga 3 
362 Naturvårdsverket, WEEE-direktivet i Sverige, 2009, sid 16-17 
363 WEEE-direktivet artikel 8 p.2 
364 Naturvårdsverket, Finansiella garantier 2010-07-13 
365 NFS 2007:6 
366 Förordning (2005:209) 18§ 
367 WEEE-direktivet artikel 11 p.1 
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energiåtervinning och bortskaffande. Informationen ska lämnas till dem som 
yrkesmässigt hanterar WEEE och andra som kan tänkas vilja återanvända 
produkterna.368 Om producenten säljer produkter till verksamhetsutövare ska denne 
informera om varför avfallet ska hanteras skiljt från annat avfall samt hur produkterna 
kan lämnas tillbaka till producenten eller till ett insamlingssystem.369 

Medlemsstaterna ska se till att användare av EEE-produkter får information om 
skyldigheten att samla in avfallet separat, vilka inlämningssystem som finns, 
användarens roll i återanvändning, materialåtervinning och annat, eventuella effekter på 
miljö och hälsa som farliga ämnen i produkterna kan ge samt innebörden av symbolen 
som produkterna ska märkas med. Detta framgår av WEEE-direktivet.370 För att klara 
detta ansvar har det i vår nationella lagstiftning beslutats att producenter av 
hushållsprodukter ska samråda med berörda kommuner angående insamlingssystemet. 
Med hjälp av samrådet ska kommunen samordna sin renhållningsskyldighet med 
producentens ansvar.371 Producenten ska bland annat lämna den information som 
kommunen behöver för att kunna informera hushållen enligt informationskraven i 
direktivet samt för att få en fungerande renhållning i kommunen.372 Vad informationen 
ska innehålla framgår av förordningens 17§.373 Förutom denna information ska 
producenten även lämna en redogörelse för hur denne fullgör eller planerar att fullgöra 
sina skyldigheter.374 

6.7. Ansvar, tillsyn och sanktioner i WEEE-direktivet 

Gällande tillsynen av producenternas ansvar för elektriska och elektroniska produkter är 
Naturvårdsverket ansvarig tillsynsmyndighet.375 Deras uppgift är bland annat att verka 
för att producenterna tar sitt ansvar och följer kraven i förordningen om 
producentansvar.376  Naturvårdsverket ska även i ett register sammanställa de uppgifter 
som producenterna är skyldiga att lämna enligt förordningen377. Uppgifter från registret 
rapporteras in till kommissionen.378 Registret kallas EE- och Batteriregistret. Redan 
innan påbörjad försäljning ska företaget göra en anmälan till registret.379 Skyldigheten 
för medlemsstaten att upprätta ett register och samla in information framgår av artikel 
12 i WEEE-direktivet.380 

De uppgifter som producenterna ska redovisa handlar om hur stor mängd produkter 
denna satt ut på den svenska marknaden och sedan samlat in, återvunnit eller tagit hand 
om på annat sätt. Aktören ska även redovisa hur skyldigheterna angående märkning och 
information och finansiell garanti har uppfyllts.381 

Enligt WEEE-direktivets artikel 15 ska medlemsstaterna fastställa påföljder i händelse 
av överträdelse av de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med direktivet.382 
En producent kan i Sverige dömas till böter enligt 31§ i förordningen om 

                                                 
368 Förordning (2005:209) 19§ 
369 Förordning (2005:209) 22§ 
370 WEEE-direktivet artikel 10 p.1 
371 Förordning (2005:209) 23§ 
372 Förordning (2005:209) 24§ p2 
373 Förordning (2005:209) 17§ 
374 Förordning (2005:209) 24§ p.1 
375 Förordning (1998:900) 13§ 
376 Naturvårdsverket, EE- och Batteriregistret, Naturvårdsverkets roll 2010-07-12 
377 Förordning 2005:209 10§ 
378 Förordning 2005:209 28§ p1 
379 Naturvårdsverket, Välkommen till EE- och Batteriregistret 2010-07-12 
380 WEEE-direktivet artikel 12 
381 Förordning 2005:209 9§ 
382 WEEE-direktivet artikel 15 
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producentansvar. För att bli bötfälld ska aktören med uppsåt eller oaktsamhet inte 
fullgjort sina skyldigheter gällande märkning, omhändertagande av EEE- produkter, 
säkerställande av finansiering eller lämnande av upplysningar. Om ansvar kan utdömas 
enligt Miljöbalkens straffrättsliga regler i 29:e kapitlet, gäller inte föreläggandena i 
förordningen.383 Utöver dessa regleringar kan Naturvårdsverket göra ett föreläggande 
med eller utan vite samt besluta om miljösanktionsavgift.384 

6.8. Förslag till nytt direktiv 

Kommissionen har arbetat fram ett förslag till ett nytt WEEE-direktiv. Även RoHS-
direktivet berörs av förslaget.385 En av de viktigaste förändringarna i förslaget är att 
tillämpningsområdet för de båda direktiven blir detsamma. Andra föreslagna ändringar i 
WEEE-direktivet är att målen för insamling och återvinning ska höjas och beräknas på 
andra sätt och att tillsynen ska förbättras. Även harmoniserande krav på registrering och 
rapportering finns med i förslaget, för att minska administrationen.386 

7. Slutsatser och diskussion 
De tre ovan behandlade rättsakterna har inte lett till samma åtgärder i vår nationella 
lagstiftning. Då REACH är en förordning är den direkt gällande i vårt land utan att 
några nya svenska lagregler behöver införas. De ändringar som genomförs görs för att 
underlätta EU-reglernas genomslag. Detta innebär att den lagtext vi alla ska följa är den 
som arbetats fram gemensamt i unionen. När det gäller direktiven har dessa genomförts 
i Sverige genom förändringar i vår existerande lagstiftning samt genom att nya 
förordningar och föreskrifter arbetats fram. Denna skillnad kan medföra att det upplevs 
som betydligt svårare att närma sig den omfattande regleringen i REACH än de regler i 
direktiven som anpassats till vår svenska lagstiftningstradition.  

Ansvar enligt REACH vid import av produkter från icke EU-land 

En av de frågeställningar jag har arbetat med är att kartlägga det ansvar som ett företag 
har vid import av elektronikprodukter från ett icke EU-land. En av mina slutsatser är att 
elektronisk utrustning är en typ av vara som berörs av REACH:s bestämmelser. Ett 
företag som importerar elektronik från ett icke EU-land är därför skyldig att följa de 
krav på varor som återfinns i förordningen. Det finns fyra typer av krav; att registrera 
eller anmäla vissa ämnen som ingår i företagets varor, att informera köparna om vissa 
ämnen som ingår i varorna samt att följa de restriktioner som beslutats inom EU. 

Om varan innehåller ämnen som är avsedda att avges under normala och rimligen 
förutsebara förhållanden måste importören kontrollera den totala mängden av ämnet i 
varorna. Uppgår den totala mängden i alla de importerade varorna till mer än ett ton/år, 
ska ämnet registreras hos kemikaliemyndigheten ECHA. Företaget gör då en anmälan 
för registrering.  

För vissa ämnen som ingår i varor krävs en anmälan till Kemikalieinspektionen. En 
anmälan blir aktuell om ämnet uppfyller de kriterier som behövs för att upptas i bilaga 
XIV. En av dessa kriterier är att ämnet ska finnas upptaget på kandidatlistan som 
upprättas över de ämnen som eventuellt kommer att föras in i bilagan. Mängden av 
ämnet i varorna ska även vara större än ett ton/producent eller importör och år och 
koncentrationen av ämnet måste vara över 0,1 viktprocent av varan. 

                                                 
383 Förordning 2005:209 31§ 
384 Naturvårdsverket Straffbestämmelser 2010-07-12 
385 Se ovan 5.2 
386 Förslag till omarbetning p. 5.5 sid. 11 
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När det gäller registrering och anmälan anser jag att den beslutade mängden av ämnet är 
för hög. Det torde importeras mängder av varor i mindre partier där mängden farliga 
ämnen per tillverkare och år inte når upp till ett ton. Dessa ämnen kommer då att 
passera obemärkt genom regleringen. 

Importörer av varor har även en skyldighet att lämna information till sina köpare, om 
ämnen som ingår i de varor som de importerar. Kravet gäller även för 
förpackningsmaterial. För att skyldigheten ska gälla, ska ämnet vara klassificerat som 
farligt och finnas med på kandidatlistan. Koncentrationen av ämnet måste också vara 
högre än 0,1 viktprocent av varan. Informationen ska i första hand lämnas till köpare 
som är yrkesmässigt verksamma, men även konsumenter ska, på begäran, få ta del av 
informationen. Den information som ska lämnas ut ska vara tillräcklig för att varan ska 
kunna användas på ett säkert sätt. En svaghet i detta informationskrav är att 
informationen enbart gäller ämnet i sig. Importören behöver inte vare sig ta fram eller 
förmedla information om hur ämnet fungerar i en särskild vara. En mer specifik 
information som berör just den aktuella varan skulle ge en viktigare information för 
slutanvändaren och även kunna ge viktig information inför återanvändning och 
återvinning.  

Överlag anser jag att regleringen i REACH gällande farliga ämnen i varor är bristfällig. 
Mängden av ett farligt ämne beräknas mot produkten i sin helhet. En relativt stor mängd 
kemikalier som återfinns i mindre delar vilka ingår i en större produkt, kan på detta sätt 
slinka igenom lagstiftningen. Här skulle en översyn behövas. 

Ansvar enligt RoHS-direktivet vid import av produkter från icke EU-land 

I och med införlivandet av RoHS- och WEEE-direktiven i Sverige utökades 
producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter både när dessa släpps ut på 
marknaden och vid hanteringen av avfallet. En importör faller in under begreppet 
producent.  

RoHS-direktivets reglering riktar in sig specifikt på innehållet av vissa ämnen i 
elektriska och elektroniska produkter. För att ta reda på om den specifika produkten 
omfattas av regleringen i direktivet kan företaget steg för steg ställa sig en rad frågor.  

• Är produkten elektrisk eller elektronisk, det vill säga är den beroende av 
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera på ett korrekt sätt? 
Den kan också vara tillverkad för att generera, överföra eller mäta elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält. Om, ja – gå vidare. 

• Är produkten tillverkad för att användas med högst 1 000 V AC eller 1 500 V 
DC? Om, ja – gå vidare 

• Passar produkten in i någon av produktkategorierna 1-7 eller 10 i bilaga 1 till 
WEEE-direktivet? Är produkten belysningsarmatur för användning i hushåll 
eller en glödlampa? Om, ja – gå vidare 

• Släpptes produkten ut på den gemensamma marknaden före den 1/7 2006? Om, 
ja – gå vidare 

• Är produkten en reservdel som är tänkt att användas för reparationer av 
elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden före den 1/7 
2006? Är produkten utsläppt på marknaden före den 1/7 2006 och avsedd för 
återanvändning? Om, nej– gå vidare 

• Ingår produkten i en större produkt? Har produkten tillverkats enbart för att ingå 
i en produkt som inte berörs av direktivets regler? Om, nej– gå vidare 
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• Är produkten ett batteri enligt batteriförordningens definition? Om, nej – gå 
vidare 

• Är produkten tillverkad för ett militärt ändamål? Om, nej – gå vidare 

• Omfattas produkten av produktkategori nio, är den ett storskaligt fast 
industriverktyg? Om, nej– produkten omfattas av regleringen i RoHS. 
Kontrollera till sist om användningen av ämnena i produkten berörs av 
undantagen i Kemikalieinspektionens föreskrifter; se ovan avsnitt 5.8. Om inga 
undantag är aktuella får produkten inte innehålla kvicksilver, kadmium, bly, 
sexvärt krom, PBB och PBDE. 

Ansvar enligt WEEE-direktivet vid import av produkter från icke EU-land 

En importörs ansvar för avfallet från elektriska och elektroniska produkter är relativt 
omfattande. Ett importföretag räknas in under begreppet producent om det säljer 
produkter som tillverkats av andra aktörer, under sitt eget varumärke. Innan företaget 
påbörjar sin försäljning ska det registreras i Naturvårdsverkets register. Efter 
registreringen ska importföretaget årligen lämna in uppgifter till registret.  

Alla produkter som importören släpper ut på marknaden ska märkas med symbolen med 
den överkryssade soptunnan. Denna symbol ska minska risken för att produkten hamnar 
bland osorterat avfall. Utöver detta ska två andra märkningar finnas på varorna. En 
märkning ska visa om produkten släppts ut på marknaden efter den 13 augusti 2005. 
Den andra ska se till att producenten till varan kan identifieras. 

För det historiska hushållsavfallet, det vill säga EEE-produkter från främst hushåll som 
släppts ut på marknaden innan den 13 augusti 2005, har producenten ett kollektivt 
ansvar. Ansvaret beräknas utifrån företagets marknadsandel för en viss produktkategori. 
Företaget anmäler till Naturvårdsverket, vilket kollektivt insamlingssystem de önskar de 
ta del av. När det gäller det nya hushållsavfallet kan importören välja mellan att vara 
med i ett kollektivt system eller att ha ett eget insamlingssystem. För historiskt övrigt 
avfall ansvarar importören för att ta hand om en avfallsprodukt när de säljer en ny. När 
det gäller det nya övriga avfallet har producenten ett individuellt ansvar för att ta hand 
om produkten på bästa sätt när den är uttjänt.  

För att garantera att det alltid kommer att finnas pengar för att ta hand om avfallet ska 
producenter lämna en finansiell garanti för nytt hushållsavfall. Garantin kan se ut på 
olika sätt. Den kan exempelvis bestå av ett spärrat konto eller så kan aktören ingå i ett 
finansieringssystem.  

Importören ansvarar även för att sprida information om nya produkter till de som 
yrkesmässigt hanterar avfallet och andra som kan tänkas vilja återanvända produkterna. 
Denna information ska underlätta bland annat underhåll, reparation, materialåtervinning 
med mera. 

Slutligen ska importören delta i samråd med kommunen för en ömsesidig samordning 
av ansvar. Producenten ska även lämna information så att kommunen har möjlighet att 
uppnå sina informationskrav gentemot allmänheten. 

Diskussion 

Både den snabba ökningen av antalet kemikalier som ofta utan större kunskap sprids i 
vårt samhälle och den ökade mängden avfall med innehåll av farliga ämnen, är områden 
som är mycket viktiga att arbeta med, om vi ska få behålla vår hälsa och uppnå en giftfri 
miljö. Arbetet med en harmoniserande lagstiftning på dessa områden inom EU, har lett 
och kan leda till många förbättringar framöver. Ansvaret har flyttats från myndigheter 
till företag, producenter och individer. Denna ansvarsförflyttning innebär naturligtvis en 
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ökad belastning på exempelvis ett mindre företag, men leder också till att fler aktörer 
blir involverade i arbetet. Är vi många som arbetar med förbättringar, ökar 
engagemanget hos de enskilda och förhoppningsvis blir även slutresultatet bättre.  

Bestämmelserna är omfattande och inte alltför lätta att förstå, vilket ofta upplevs som ett 
problem, speciellt för mindre företag. Företaget behöver avsätta både tid och resurser 
för att kunna förstå vilka regler de är tvingade att följa. Dessa svårigheter kan eventuellt 
leda till dålig efterlevnad från företagens sida både på grund av resursbrist och problem 
med förståelse av regelverket. För att reducera riskerna med dålig efterlevnad är 
myndigheternas kontroller viktiga.  

Samtidigt som det kan upplevas som mycket svårt för ett litet företag att få en 
fullständig överblick över det ansvar som åligger dem gällande varors innehåll och 
avfallshantering, kan en harmoniserande lagstiftning också underlätta. Att många länder 
på en stor marknad har samma lagreglering medför att det blir lättare att etablera sig. Då 
en ny produkt ska lanseras krävs inte någon anpassning till det nya exportlandets lagar, 
utan endast en kontroll av EU:s regler, vilka också ska följas redan vid försäljning inom 
det egna landets gränser. 

Trots den ökade belastningen på företagen anser jag att de positiva effekterna av 
lagstiftningen överväger, totalt sett. Det skärpta producentansvaret har medfört att 
företagens egna ansvar har utökats. I och med detta har även kraven på kunskap hos 
företagen ökat. De utökade kunskapskraven och ansvaret går hand i hand och kan på 
sikt medföra en större medvetenhet om miljöproblemen, i samhället i stort.  

Harmoniseringen av reglerna runt om i Europas länder medför även positiva effekter då 
många länder tvingats skärpa sin lagstiftning. Jag anser dock att en stor nackdel är 
svårigheten för de enskilda medlemsländerna att behålla och inrätta nya lagregler med 
strängare innehåll än de EU-rättsliga. Om något medlemsland skulle vilja föregå med 
gott exempel och införa en strängare reglering, skulle detta troligtvis kunna leda till att 
fler länder följde efter. I förlängningen tror jag att ett sådant lagstiftningsförfarande 
skulle medföra goda effekter på vår gemensamma miljö. 

Regleringen i REACH av farliga ämnen som ingår i varor, har vissa brister. REACH 
omfattar i första hand ämnen i sig, vilket kan vara orsaken till att regleringen av varor 
kommit lite i skymundan. En av bristerna är att mängden av ett farligt ämne beräknas 
mot produkten i sin helhet. Detta leder till att det förmodligen finns stora mängder 
farliga ämnen i omlopp i samhället då små delar av större varor kan passera obemärkt, 
utan att påverkas av regleringen. Ytterligare ett problem är att kraven på den 
information som importörer och leverantörer av varor ska överlämna till mottagarna av 
varan, gäller enbart ämnet i sig. Det ställs inga krav på förmedling av information om 
ämnets funktion i en specifik vara. Eventuellt skulle olika ämnen i en vara kunna 
reagera sinsemellan och ge oväntade effekter. Informationen skulle vara till mer nytta 
om hänsyn togs till den vara där ämnet ingår. 

Den snabba teknikutvecklingen har lett till att nya produkter snabbt tas fram och sprids 
över världen, för att i nästa stund vara förlegade och förpassas till att bli avfall. Då 
produkterna ofta innehåller farliga ämnen utgör denna ”slit och släng mentalitet” en fara 
både för de som tar hand om avfallet och för allmänheten när dessa ämnen hamnar ute i 
miljön. De EU-regler som beskrivits i uppsatsen är ett steg på vägen för att minska 
mängden avfall samt för att det avfall som ändå uppstår ska tas om hand på ett bra sätt. 
Inte bara i Sverige där detta arbete redan pågått en längre tid, utan runt om i alla 
europiska länder. För att nå ett steg längre skulle strängare regler också behövas 
gällande produkters innehåll och uppbyggnad. Detta för att underlätta återvinning och 
minska de mängder farliga ämnen som används. Samtidigt måste den reglering som vi 
redan har ständigt åtstramas allteftersom forskning och teknikutveckling går framåt. 
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Både WEEE- och RoHS-direktivet har genomgått en översyn och förhoppningsvis 
kommer kommissionens förslag till nya rättsakter att medföra en strängare reglering. Ett 
viktigt arbete är de uppdateringar som behöver fortgå gällande farliga ämnen som 
allteftersom kan bytas ut mot mindre farliga, då forskningen gör nya framsteg. Min 
förhoppning är att detta arbete ska prioriteras inom unionen.  
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