Checklista
Reach
för
Nedströmsanvändare
Checklistan tar upp frågor som berör
användning av kemiska produkter i den
egna verksamheten
2011-05-16

Denna checklista tar endast upp regler i Reach. Observera att det kan finnas
andra lagar, exempelvis Arbetsmiljöverkets regler, som ställer ytterligare krav.
Förkortningar som används i checklistan
CLP
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 som gäller klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar
CSA
Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR
Kemikaliesäkerhetsrapport
ECHA
Europeiska kemikaliemyndigheten
KemI
Kemikalieinspektionen
MB
Miljöbalken (SFS 1998:899)
PBT/vPvB
Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska / mycket Persistenta,
mycket Bioackumulerande
Reach
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier
SDB
Säkerhetsdatablad
Uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn ______________________________________________________
Verksamhetens adress______________________________________________________
Fakturaadress______________________________________________________________
Fastighetsbeteckning_______________________________________________________
Organisationsnummer______________________________________________________
Kontaktperson/telefonnummer_____________________________________________
Bransch ___________________________________________________________________
Antal anställda____________________________________________________________
Inspektionsdag ____________________________________________________________
Närvarande vid besöket från verksamheten, förutom kontaktpersonen
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Verksamhetstyp

A

Miljöledningssystem

B
Ja

C

U

Nej

Handläggarens namn______________________________________________________

1
Känner ni till den nya europeiska kemikalielagstiftningen Reach?
 Ja
 Nej

Åtgärd

Reach berör samtliga aktörer som på något sätt hanterar kemiska produkter. Ni
bör snarast utreda vilken/vilka delar av er verksamhet som eventuellt kan vara
berörda av de regelförändringar som Reach innebär. Information kan ex hittas
på KemIs hemsida, www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx.

Lagrum

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska
produkter (Reach).

Påföljd

Inga specifika straffbestämmelser för att inte känna till Reach.

2
Vilken eller vilka roll/er har ni enligt Reach?
 Tillverkare
 Importör
 Nedströmsanvändare, slutanvändare
 Nedströmsanvändare, formulerare
 Distributör
 Berörs ej (motivera)
 Vet ej

Åtgärd

För att känna till vilka krav som ställs på ert företag måste ni veta vilken roll ni
har enligt Reach. Kraven på de olika rollerna varierar stort, och ni måste därför
snarast utreda vad för roll ni har. Denna checklista avser dock endast ansvaret
för nedströmsanvändarens egna användning.

Lagrum

Reach artikel 3.

Påföljd

Inga specifika straffbestämmelser för att inte känna till Reach.

3
Har ni kontrollerat att använda/förbrukade ämnen är
registrerade eller förregistrerade enligt Reach?
Ja, företaget har kontrollerat

 mot ECHA
 med sin leverantör

Ja, men registrering krävs inte  för något ämne
 för vissa ämnen
(se undantag i artiklarna 2, 6, 7 och 9)
 Ja, företaget är tillverkare och/eller importör och har själv
registrerat ämnen
 Arbetet pågår
 Ej relevant
 Nej

Åtgärd

För att undvika att riskera hamna i en situation där ni säljer vidare otillåtna
ämnen, måste ni undersöka om de ämnen ni använder er av är registrerade på
korrekt sätt. Gå genom vilka ämnen ni använder och vilka som ingår i
blandningar ni använder och kontrollera saken med leverantörer och/eller
Echa. Om ni upptäcker att ämnena inte är registrerade alls får ni inte sälja det
vidare, inte heller ingående i en blandning eller en vara (en trycksak är
exempel på en vara).
För de ämnen som faller under artikel 5 som ni endast hanterar själva och inte
säljer vidare på något sätt (d.v.s. bara är nedströmsanvändare av, t.ex. bara
använder i en tjänst såsom biltvätt eller reparation) krävs inte kontroll av att
dessa är registrerade annat än om det rör sig om ett ämne som kräver
exponeringsscenarier (se Åtgärd fråga 4). De mängder av registreringspliktiga
ämnen som köpts in före registreringsdeadline får fortfarande användas och
säljas vidare, även efter deadline

Lagrum

Reach artikel 5 och 6. I artikel 2 med bilaga IV och V finns undantag från
Reach och i artikel 6, 7 och 9 anges undantag från registreringsplikten för
vissa ämnen och/eller mängder.
Krav på registreringsunderlag anges i artikel 10. a.iii och anger uttryckligen
användning och hänvisar till bilaga VI avsnitt 3

Påföljd

Inga specifika straffbestämmelser för nedströmsanvändare och
distributörer.

4
Har ni kontrollerat att ämnena i företagets kemiska produkter är
registrerade enligt Reach för aktuella användningsområden i
verksamheten?
Ja, företaget har kontrollerat

 mot ECHA
 med sin leverantör.

 Ej relevant, se svar fråga 3
 Nej

Åtgärd

För att undvika att riskera hamna i en situation där ni hanterar ämnen på ett
otillåtet sätt, måste ni som ett första steg undersöka om de ämnen ni använder
er av är registrerade för ert användningsområde. Gå genom vilka ämnen ni
använder och vilka som ingår i blandningar ni använder och kontrollera saken
med leverantörer och/eller ECHA. Om ni upptäcker att ämnena inte är
registrerade för ert användningsområde och ämnet är registreringspliktigt, får
det inte säljas vidare (se fråga 3). Om ni inte säljer det vidare måste ni annars
som steg två gå vidare och kontrollera om det kräver exponeringsscenarier
eftersom det i så fall eventuellt kan krävas att företaget skriftligen meddelar
ECHA m.fl. och/eller gör en kemikaliesäkerhetsbedömning (läs mer under fråga
6).

Lagrum

Se fråga 3.

Påföljd

Se fråga 3.

5
A) Finns rutiner för framtida kontroll av att de kemiska
produkterna används endast för registrerade
användningsområden?
 Ja
 Nej, rutiner saknas

B) Om företaget inte använder produkten enligt
registreringen kan en kemikaliesäkerhetsbedömning behöva
göras av företaget. Har företaget kunskap om det?
 Ja
 Nej

C) Finns rutin för att förse Echa med information då ett ämne
används på ett sådant sätt som inte är angivet i
säkerhetsdatablad?
 Ja
 Nej, rutiner saknas

Åtgärd

Med stöd av 26 kap. 19 § MB kan tillsynsmyndigheten förelägga en
verksamhetsutövare om de rutiner som kan anses rimliga för att
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller
förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.
Rutin för att förse ECHA med information då ett ämne används på ett
sådant sätt som inte är angivet ska upprättas.

Lagrum

A) Se fråga 3.
B) + Artikel 37 och bilaga 1 och XII (kemikaliesäkerhetsrapport)
C) + Artikel 38 och 39.2.

Påföljd

A) Se fråga 3.
B) C) + Straffbestämmelsen 29 kap 8 § 11 p MB – att bryta mot skyldigheten att
förse ECHA med information enligt vad som krävs i artiklarna 38 och 39.2.

6
Har ni rutiner för att hålla säkerhetsdatabladen (SDB) tillgängliga
och uppdaterade?
 Ja
 Nej

Åtgärd

Rutiner för att hålla SDB och kemikaliesäkerhetsrapport uppdaterade och
tillgängliga ska upprättas.

Lagrum

Reach artikel 14.

Påföljd

Det finns inga påföljder för avsaknad av rutiner för att hålla SDB tillgängliga
och uppdaterade.

7
Har ni rutiner för att rapportera felaktig eller ny information i SDB
till leverantören?
 Ja
 Nej

Åtgärd

Rutiner att rapportera fel i SDB eller ny information om farliga egenskaper
m.m. till leverantören ska upprättas

Lagrum

Reach artikel 34.

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB
att bryta mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt
artikel 34 (exempelvis att uppåt i distributionskedjan inte rapportera viss ny
information).

8
Har ni rutiner för att spara information enligt Reach och att hålla
den tillgänglig i 10 år?
 Ja
 Nej

Åtgärd

Rutiner för att spara information i 10 år ska upprättas.

Lagrum

Reach artikel 36.

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB
– att bryta mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt
artikel 36.

9
Företaget kan få viktig information om ett ämne eller beredning
på annat sätt än genom säkerhetsdatablad, t.ex. information
om skaderisker och avrådd användning. Finns rutiner för att
identifiera, tillämpa och vidarebefordra denna information?
 Ja
 Delvis (motivera närmare)
 Nej

Åtgärd

Rutiner för att ta emot ”annan information enligt artikel 32” och för att anpassa
hanteringen till denna information, ska upprättas eller kompletteras. Rutiner för
att vidarebefordra informationen till kunder ska upprättas, i de fall försäljning
sker till kund.

Lagrum

Reach artikel 32 och 37.5.

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 9 § 11 p MB - att bryta mot en bestämmelse
om information eller dokumentation enligt artikel 32.
Det är en överträdelse att inte vidarebefordra sådan information som fås
enligt art. 32, i de fall man faktiskt har en skyldighet att göra det.

10
Hanterar ni ämnen som omfattas av begränsningsreglerna i
Reach?
 Ja
 Nej
 Vet ej

Ta hjälp av er kemikalieförteckning och jämför ämnena på den mot de ämnen
som finns angivna i bilaga XVII till Reach. Det är även viktigt att notera att det
finns nationella undantag för ämnen. De svenska undantagen finns angivna i
den s.k. begränsningsdatabasen på Kemikalieinspektionens hemsida
www.kemi.se.

Åtgärd

Förslagsvis kan en kolumn läggas till i kemikalieförteckningen där ni även noterar
om ämnet är försett med någon begränsning samt vilken typ av begränsning
det omfattas av.
Ta fram en rutin för hur ni kontinuerligt kan uppdatera vilka ämnen som
omfattas av begränsningskrav och vilka villkor som gäller för hanteringen av
ämnena som omfattas av begränsningskrav.

Lagrum

Reach artikel 67.

Straffbestämmelsen 29 kap. 3 § 8 p MB: miljöfarlig kemikaliehantering

Påföljd

- att bryta mot en begränsning enligt artikel 67 om att tillverka, släppa ut på
marknaden eller använda ett ämne, som sådant eller ingående i en
blandning eller i en vara.

11
A) Hanterar ni några ämnen som finns med på
kandidatförteckningen?
 Ja
 Nej
 Vet ej
B) Hanterar ni varor som innehåller ett ämne som finns med på
kandidatförteckningen?
 Ja
 Nej
 Vet ej

Åtgärd
A

Åtgärd
B

Det är viktigt att ni vet vilka ämnen som finns med på kandidatförteckningen.
Ämnena som finns med på listan finns redovisade på KemIs hemsida,
www.kemi.se/templates/Page____5364.aspx. Där finns även angivet vilka
användningsområden som är anmälda för respektive ämne.
Från och med det datum det publiceras att ett ämne har förts upp på
kandidatförteckningen gäller informationskravet för varor. Informationskravet gäller även
för ämnen under 1 ton. Kravet innebär att:
• alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av
ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan
hanteras på ett säkert sätt. Informationen ska minst omfatta ämnets namn.
• informationen alltid ska lämnas till kunder som använder varan i sin industriella
verksamhet eller använder varan yrkesmässigt,
• konsumenter har på begäran rätt att från leverantör av varan få motsvarande
information kostnadsfritt inom 45 dagar.
Från och med den 1 juni 2011 ska den som tillverkar eller importerar en vara, som
innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen
och om den sammanlagda mängden av ämnet i samtliga varor överstiger 1 ton,
anmäla detta till ECHA. Undantaget från kravet är ämnen som redan har registrerats för
den specifika användningen.

Lagrum

Reach artikel 7.2 (anmälningskravet till ECHA), 33 (informationskravet för
varor) och 59.1 (kandidatförteckningen).

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 6 § 5 c MB: Bristfällig miljöinformation
– att låta bli att tillhandahålla en mottagare eller konsument information
om namn på ett ämne som ingår i en vara enligt kraven i artikel 33

12
Hanterar ni några ämnen som omfattas av tillståndsplikt enligt
Reach?
 Ja
 Nej
 Vet ej

Åtgärd

Identifiera om ni använder några ämnen som finns med i bilaga XIV. Klargör
vem det är som ska stå för tillståndsansökan. En ansökan om tillstånd ska ställas
till ECHA.
Om en nedströmsanvändare använder ett ämne i sin verksamhet som kräver
tillstånd måste den
• Försäkra sig om att den egna hanteringen finns med i leverantörens tillstånd.
• Följa villkoren för hur ämnet får användas.
• Anmäla till ECHA att ett tillståndpliktigt ämne används i verksamheten.

Lagrum

Reach artiklarna 56, 62 och 66.1.

Påföljd

Straffbestämmelsen 29 kap. 4 § 1 p j MB: otillåten miljöverksamhet
– att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd [dvs använda ämnet, se
artikel 56.2] utan att [inom 3 mån från den första leveransen, se artikel 66] ha
gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet
eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist [nämnda 3 månader], enligt
vad som krävs i bestämmelserna i artikel 56 om förutsättningar för att få
använda ett ämne som anges i bilaga XIV eller släppa ut ett sådant ämne på
marknaden.
Straffbestämmelsen 29 kap. 4 § 2 p MB: otillåten miljöverksamhet
– att bryta mot ett villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det beslut om
tillåtlighet, godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller
åtgärden och som har meddelats med stöd av Reach.

