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Varför REACH?

• Öka kunskapen om kemikalier.

• Trädde i kraft 1 juni 2007, har börjat gälla stegvis.

• Ersätta eller begränsa användningen av 
hälso- och miljöfarliga kemikalier
– Artikel 5: No Data No Market.

• REACH omfattar:
– ämnen, blandningar och varor.



Grundstenarna i REACH

Registrering Utvärdering

Godkännande 
(tillstånd) Begränsning



Grundstenarna i REACH (forts.)

• Bilaga XIV (Tillstånd)

• Bilaga XVII (Begränsningar)

• Kandidatförteckningen

• Artikel 33 (Informationskrav)



Företagens roller i REACH

• Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett 
ämne som sådant, eller i en blandning eller en vara, berörs av 
reglerna i REACH.

- Tillverkare/Importör

- Nedströmsanvändare

- Distributör



Tillverkare och Importörer

• Tillverkare och importörer är bl.a. skyldiga att

- Registrera de ämnen som de tillverkar eller importerar.

- Upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till 
mottagarna av ämnet.

- Se till att uppgifter i säkerhetsdatablad och annan information till 
mottagarna av ämnet är uppdaterat.

- Kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav / ansöka om 
tillstånd för detta.



Nedströmsanvändare

• En nedströmsanvändare är bl.a. skyldig att:
– Lämna säkerhetsdatablad/annan information till mottagaren. 
– Se till att säkerhetsdatablad och annan information till mottagaren

är uppdaterad.
– Vidarebefordra ny information om farliga egenskaper och lämpliga 

riskhanteringsåtgärder uppåt i distributionskedjan.
– Tillämpa de åtgärder för att kunna hantera risker som beskrivs i 

säkerhetsdatabladet eller i egen kemikaliesäkerhetsbedömning.

• En nedströmsanvändare kan dessutom vara skyldig att:
– Upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport.
– Anmäla användningen av ämnet till ECHA. 
– Ansöka om tillstånd att använda ämnet.



REACH och varor

• Vara:
– Ett föremål som under produktionen får en 

särskild form, yta eller design, vilken i större 
utsträckning än dess kemiska sammansättning 
bestämmer dess funktion.

• ”Once an article, always an article”

• Artikel 33



Avtalsrättsliga frågor

Tillverkare och 
importörer

• Ansvar för fel.

• Skadeståndsansvar.

• Riskminimering vid 
import (straffansvar).

Nedströmsanvändare

• Säkerställa REACH-
compliance.

• Påföljder/ möjl. till 
skadestånd.

• Straffansvar.

• Säkerställa fortsatt 
leverans av 
nyckelämnen.



Vad innebär REACH för svensk plastindustri?

Diskussionsämnen

• Hur arbetar ni med REACH idag?

• Var i era företags organisationer diskuteras och 
hanteras frågor om REACH vanligtvis?
– Ledningsgruppen?
– Miljöcheferna?
– Inköp/säljenhet?
– Annan?

• Hur är dialogen med era leverantörer / kunder?
– Vad kan förbättras?
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Tack för er uppmärksamhet!


