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1 ALLMÄNT OM REACH  
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2 FÖRETAGS ROLLER I 

LEVERANSKEDJAN 

2.1 Tillverkare av ämnen 

2.2 Importörer av ämnen, blandningar och varor 

Definition av importör enligt produktsäkerhetsreglerna 

En importör för in produkter från tillverkare utanför EU eller tillhandahåller produkter för första gången på 

EU-marknaden. Leverantörer som endast importerar produkter från andra företag inom EU är 

distributörer, eftersom produkter som redan släppts ut på EU-marknaden måste vara säkra och efterleva 

produktkraven i EU. 

RoHS-direktivet (2011/65/EU), ekodesigndirektivet (2009/125/EG), EMC-direktivet (2004/108/EG), 

lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet om medicintekniska produkter (1993/42/EEG) 

Företags roller i Reach 

• Tillverkare av ämnen 

• Importörer av ämnen, blandningar 

och varor 

• Enda representanter för ämnen 

• Distributörer av ämnen och 

blandningar 

• Nedströmsanvändare av ämnen 

och blandningar 

• Leverantörer av varor 
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2.3 Enda representanter för ämnen 

2.4 Distributörer av ämnen och blandningar 

2.5 Nedströmsanvändare av ämnen och blandningar 

 

 

 

 

 

 

2.6 Leverantörer av varor 



KAPITEL 2  •  FÖRETAGS ROLLER I LEVERANSKEDJAN 

 

 

 

 

Exempel på när ett företag har flera roller 

Producenten av en mobiltelefon är en producent av varor med avseende på mobiltelefonen, men om 

producenten köper kameran som ska sättas samman med mobiltelefonen från en tillverkare utanför EU 

(till exempel Kina) så betraktas producenten som importör av varor för kameran. Samma företag har 

därmed två olika roller under Reach. 

Om producenten även säljer tillbehör till mobiltelefonen (till exempel hörlurar) som köps in  från en 

tillverkare inom EU (till exempel Holland) kan producenten också betraktas som distributör av varor vad 

gäller hörlurarna. Företaget har då tre olika roller under Reach.  

2.7 Producenter av varor 

Tredjepartstillverkning och outsourcing 

Uppdragsgivare till tredjepartstillverkare är oftast den som tillhandahåller ritningar och 

produktspecifikationer, bestämmer över materialsammansättning, äger immateriella rättigheter till 

produkter, har kunskap om processteknologi, samt designar och konstruerar produkter. 

Uppdragstillverkaren är oftast den som tillhandahåller infrastruktur för produktion, nödvändig utrustning, 

driftspersonal och teknisk support.  

Uppdragstillverkare måste alltid bedömas utifrån den produkt som de tillverkar för att avgöra om de 

betraktas som till exempel tillverkare av ett ämne, nedströmsanvändare eller producent av en vara. 

Uppdragstillverkare inom EU/EES är tvungna att efterleva de krav som föreskrivs för respektive roll i 

Reach. Uppdragstillverkare som bedriver verksamhet utanför EU/EES omfattas däremot inte av kraven i 

Reach, vilket medför att sådana uppdragstillverkare kan välja att antingen utse en enda representant 

inom EU (exempelvis uppdragsgivaren) eller låta uppdragsgivaren ansvara för produkten som importör 

efter införsel till EU/EES. 
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2.8 Avfalls- och återvinningsverksamhet 

2.9 Echa och nationella myndigheter 

Nationella myndigheter 

Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa 
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3 ÄMNEN, BLANDNINGAR OCH 

VAROR 

Ämnen, blandningar och varor 

 Ämnen är grundämnen och föreningar av grundämnen, naturliga eller framställda 

 Blandningar är blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen 

 Varor är föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design som i större 

utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion 

3.1 Varor  

 

 

 

Principen om “en gång en vara, alltid en vara” 

 

 

 

 

 

 
Slutprodukt 

Material, 

komponent 

eller del i 

produkt 

Blandning  

av ämne 
Ämne 
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Varor som integrerar ämnen eller blandningar 

 

 

 

 

 

Exempel  

Vaxkritor består av paraffinvax och pigment och används för att måla och rita på papper. Enligt Reach är 

vaxkritor en blandning, eftersom dess form inte har större betydelse för dess funktion (att avsätta 

pigment på papper) än dess kemiska sammansättning. Samma resonemang gäller även för grafiten i en 

blyertspenna eller bläcket i en kulspetspenna. I Reach definieras pennor som en vara med en integrerad 

del som är antingen en blandning av ämnen (bläck) eller ett ämne (grafit). 

3.2 Ämnen 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&jur=C,T,F&num=C-106/14&td=ALL
http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/registered-substances;jsessionid=AC93E672D4AB3E8FAD5EF325E9094CE1.live1
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Exempel på undantagna ämnen 

 Radioaktiva ämnen 

 Ämnen som är föremål för tullövervakning 

 Ämnen som deponerats som avfall och biprodukter 

 Icke-isolerade intermediärer  

 Farliga ämnen under transport  

 Ämnen som omfattas av nationella undantag för krigsmateriel 

3.3 Blandningar 

3.4 Gränsdragning mellan ämnen, blandningar och varor 

Naturligt  
obearbetade  

material 

Mineralmalm 
(bauxit) 

Råolja 

Ämnen 

Alumina (Al2O3) 

Alminium 

Etylen (monomer) 

Blandningar 

Aluminium-
legering 

Valsgöt 

Varmpressade  
göt 

PE-pelletar 
(polymer)  

Varor 

Plåt 

Varmpressnings-
profil 

Gjutna aluminium-
legeringsstycken 

Slutlig aluminium-
produkt 

PE-folie 

PE-förpackning 
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3.5 SVHC-ämnen och kandidatämnen 

 

 

 

 

Exempel  

I mål T‑135/13, Hitachi Chemical Europe och Polynt m.fl. mot Echa, beslutade EU-domstolen att ämnens 

luftvägssensibiliserande egenskaper motsvarar sådana egenskaper som redan pekats ut som särskilt 

farliga i Reach. Därför ska ämnen med luftvägssensibiliserande egenskaper betraktas som SVHC-ämnen. 
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EU:s arbetsprogram för att identifiera kandidatämnen 

 

 

3.6 Exempel på produkttyper som berörs av Reach 

Avfall och biprodukter 

Exempel 

Reach omfattar inte ämnen i ett slängt kretskort till en dator, medan ädelmetaller som återvinns från det 

slängda kretskortet i vanlig ordning omfattas av kraven. 

Produkter för produkt- och processinriktad forskning och utveckling (PPORD) 

Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_implementation_plan_en.pdf
http://echa.europa.eu/sv/registry-of-submitted-svhc-intentions
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Exempel 

Bly i lödningen på ett kretskort omfattas av kraven i såväl RoHS-direktivet som i Reach, särskilt med 

avseende på begränsningar vid användning i elektronik. 

Förpackningar och emballage till produkter 

Exempel 

Ämnen som ingår i tillverkningen av en karta till tabletter som är humanläkemedel uppfylla kraven i 

Reach, eftersom kartan betraktas som en egen vara. 

Grundämnen och mineraler 

Exempel 

Ämnen som vatten, kväve, koldioxid, mineraler, malmer och slig (om de inte är kemiskt modifierade) samt 

laktos, cellulosamassa och ädelgaser är exempel på undantagna ämnen (se bland annat bilaga IV och 

bilaga V i Reach). Däremot gäller Reach för ämnen som framställs på kemisk väg eller isoleras från 

naturligt förekommande material. 

Leksaker 

Exempel 

Doftämnen som avges från leksaker såsom suddgummi ska uppfylla samtliga krav i Reach, inklusive 

registreringsskyldigheten, samtidigt som leksaken även omfattas av kraven i leksaksdirektivet. 
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Maskiner 

Exempel 

Hydraulolja som används för att överföra kraft i till exempel entreprenadmaskiner såsom grävskopor eller 

plogar betraktas normalt som en blandning som är integrerad i en vara (grävmaskinen). 

Radioaktiva ämnen 

Exempel 

Ämnen som bly212+, plutonium193m, iridium190, Svavel35, radioaktivt märkta aminosyror eller 

deoxiribonukleinsyra är exempel på ämnen som undantas kraven i Reach. 

Nanomaterial 

Exempel 

Silverjoner i nanostorlek som används som desinfektionsmedel eller biocidprodukter är exempel på ett 

ämne som undantas från registreringsplikten i Reach.  
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4 CENTRALA KRAV FÖR 

LEVERANTÖRER AV VAROR 
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4.1 Informationsplikt 

 

 

Ämnen med informationsplikt  

 

 

 

 

Information att förmedla till kunder 
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Exempel  

En leverantör kan informera sina kunder om förekomst av ett kandidatämne genom att förmedla 

exempelvis följande: 

 ”Den PVC som används i beläggningen innehåller 40 % bensyl butylftalat (BBP) med CAS-nr 85-68-7” 

 ”Produkten innehåller bensyl butylftalat (BBP) med CAS-nr 85-68-7” 

När kunder behöver informeras 

4.2 Anmälningsplikt 
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Exempel  

En producent av en vara, en kabel, får veta att PVC-plasten i kabeln innehåller en ftalat som avses föras 

in på kandidatförteckningen. Producenten konstaterar också att koncentrationen av ämnet överstiger 0,1 

viktprocent i PVC-materialet i kabeln, att den totala mängden av ämnet överstiger 1 ton per år, samt att 

risk för att människor eller miljö exponeras för ämnet inte helt kan uteslutas. 

Producenten kommer därmed att behöva anmäla sin användning till Echa, det vill säga användningen av 

ftalaten som mjukgörare i PVC-material i kablar. Företaget behöver däremot inte anmäla sin användning 

om ämnet redan har registrerats av kemikalieleverantören för företagets användning.  

Producenten av kabeln ska därför be sin leverantör av PVC-material att lämna information om att dennes 

kemikalieleverantör har registrerat ftalaten för leverantörens användning. Eftersom både 

underleverantören av PVC-materialet och kemikalieleverantörerna har motsvarande 

informationsskyldigheter som leverantörer så borde PVC-underleverantören kunna lämna kopia av 

säkerhetsdatablad och eventuella exponeringsscenarier för de farliga ämnen som de använder i 

produktionen av PVC-materialet. 

Om leverantören av en vara med hjälp av säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier eller Echas 

registreringsdatabas inte kan fastställa om dennes användning omfattas av registreringen måste 

leverantören etablera en aktiv dialog med den kemikalieleverantör som registrerade ämnet. I de fall 

leverantören konstaterar att användningen har registrerats ska företaget dokumentera sin slutsats, för 

eventuella framtida tillsynsförfrågningar. 

4.3 Kemikalieförbud och begränsningar 

Exempel  

Reach förbjuder exempelvis användningen av tris(2,3-dibromopropyl)fosfat i textilvaror som är avsedda 

att komma i kontakt med huden såsom kläder, underkläder och sängkläder. Varor vars textilmaterial 

innehåller detta ämne får därmed inte släppas ut på EU-marknaden. Detta förbud är inte beroende av 

några koncentrationsgränser. 

En producent av varor som importerar textilier från Indien för att tillverka arbetskläder för industri- och 

byggarbetare måste därmed säkerställa att de textiler som köps in från den indiska leverantören inte 

innehåller några spår av tris(2,3-dibromopropyl)fosfat. 
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4.4 Tillståndsplikt 

Användning av ämnen enligt Reach 

Användning är ett centralt begrepp i Reach som handlar om användning av ämnen eller blandningar. 

Begreppet syftar till alla aktiviteter hos en leverantör som i någon form bearbetar, formulerar, 

konsumerar, lagrar, förvarar, behandlar, fyller en behållare, överför från en behållare till en annan, 

blandar, producerar en vara eller på annat sätt hanterar ämnen eller blandningar. 
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Skyldigheter för producenter av varor som använder ett ämne i tillståndsbilagan 

 Se till att tillstånd beviljas för den egna användningen, genom att ansöka om ett eget tillstånd eller 

använda ett tillstånd för en aktör högre upp i distributionskedjan (annars måste nedströmsanvändaren 

sluta använda ämnet före slutdatumet) 

 Uppfylla villkoren för tillståndet 

 Anmäla till kemikaliemyndigheten ifall producenten använder ett ämne med stöd av ett tillstånd som 

har beviljats till en aktör högre upp i distributionskedjan 

Exempel 

Den 17 februari 2011 beslutade EU genom förordning (EU) nr 143/2011 att ämnet 

hexabromcyklododekan (HBCDD) skulle blir ett tillståndspliktigt ämne på grund av dess långlivade, 

bioackumulerande och toxiska egenskaper (PBT-egenskaper). Beslutet innebar att alla producenter av 

varor som använde ämnet i tillverkningen av sina material, komponenter, delar eller produkter senast den 

21 januari 2014 (18 månader innan fastställt slutdatum) var tvungna att antingen se till att någon av 

deras kemikalieleverantörer lämnade in en tillståndsansökan till Echa eller att de själva lämnade in en 

sådan ansökan. 

Producenter av varor som inte ansökte eller beviljades tillstånd fick inte längre använda sig av HBCDD i 

sin produktion av varor från och med den 21 juli 2015 (fastställt slutdatum). Dessa producenter behövde 

antingen ersätta ämnet med ett annat ämne eller upphöra med användningen tills de fått ett beviljat 

tillstånd. Företag som förlitade sig på sina underleverantörers tillstånd var tvungna att anmäla detta till 

Echa, senast 3 månader efter det att leverantören levererade HBCDD eller blandningar som innehöll 

HBCDD. 

Inkludering av ämnen i tillståndbilagan  
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Uppdatering av tillståndsbilagan 

 

 

Undantag från tillståndsplikten 

 

 

 

 

 

 

Echa upprättar lista över 
vilka kandidatämnen som 
ska prioriteras vad gäller 

tillståndsbilagan 

Medlemsstatskommittén 
granskar Echas förslag 

Medlemsstatskommittéen 
lämnar sina synpunkterpå 

Echas förslag 

Echa inleder ett 
samrådsförfarande på sin 

webbplats 

Echa upprättar förslag för 
de kandidatämnen som 

ska tas upp i 
tillståndsbilagan 

EU-kommissionen beslutar 
om inkluderande av 

kandidatämnet i 
tillståndsbilagan 

http://echa.europa.eu/documents/10162/19126370/svhc_roadmap_implementation_plan_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/gen_approach_svhc_prior_in_recommendations_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/gen_approach_svhc_prior_in_recommendations_en.pdf
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4.5 Registreringsplikt 

 

 

 

Registrering av ämnen i varor 
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Exempel 

Varor som avsiktligt utsöndrar ämnen för att uppnå en avsedd funktion är exempelvis parfymerade 

produkter som innehåller doftämnen (till exempel luktsuddgummi eller disktrasor som avsöndrar 

diskmedel). Producenter och importörer av sådana varor kan komma att behöva registrera de doftämnen 

som avges från varan. 

Exempel 

Kombinationsprodukter som består av en vara och ett ämne eller blandning kan exempelvis vara 

skrivarpatroner, termometrar, bläckpennor, vattenpass, behandlat virke, solcellspaneler, sprayflaskor 

eller gastuber.  

 

 

 

 

 

)
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4.6 Sammanfattning av krav för leverantörer av varor  

 Informations- 

plikt 

Anmälnings- 

plikt 

Tillstånds- 

plikt 

Registrerings-

plikt 

Förbud och 

begränsningar 

Krav i Reach Artikel 33 Artikel 7.2 Artikel 56 Artikel 7.1 Artikel 67 

Företag som 

berörs 

Producenter, 

importörer och 

distributörer av 

varor 

Producenter 

och importörer 

av varor 

Producenter av 

varor 

Producenter 

och importörer 

av varor 

 

Alla 

leverantörer av 

varor 

 

Varor som 

berörs 

Varor som 

innehåller 

ämnen i 

kandidat-

förteckningen 

Varor som 

innehåller 

ämnen i 

kandidat-

förteckningen 

Varor som 

innehåller 

ämnen i 

tillstånds-

bilagan, bilaga 

XIV i Reach 

Varor som 

innehåller 

ämnen 

avsedda att 

avges från 

varan som en 

del av dess 

funktion 

Samtliga 

begränsningar 

i bilaga XVII 

som berör 

varor 

Volymgräns Ingen 

volymgräns 

Mängden av 

varje ämne i 

producerade 

eller 

importerade 

varor överstiger 

totalt 1 ton per 

år och företag 

Ingen 

volymgräns 

Mängden av 

varje ämne i 

producerade 

eller 

importerade 

varor 

överstiger 

totalt 1 ton per 

år och företag 

Ingen 

volymgräns, 

såvida det inte 

särskilt anges i 

bilaga XVII 

Koncentrations-

gräns 

Ämnet finns i 

varan i 

koncentration 

över 0,1 

viktprocent 

Ämnet finns i 

varan i 

koncentration 

över 0,1 

viktprocent 

Ämnen i 

tillstånds-

bilagan, bilaga 

XIV, kan 

förenas med 

särskilda 

gränsvärden 

Ingen 

koncentrations-

gräns 

Enligt relevant 

förbud eller 

begränsning i 

bilaga XVII 
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5 PRODUKTUTVECKLING AV VAROR 

5.1 Strategisk produktplanering 

   Produkt-
planering 

•Kravspecifikation 
utifrån: 
- Kunden 
- Marknaden 
- Lagar och   
föreskrifter 

•Koncept- 
optimering 

•Tillgänglig teknik 

•Standardiserings- 
grad 

 

 

   Design, 
konstruktion och 

verifikation 

•Utarbetande av 
teknisk krav-
specifikation 

•Konstruktion och 
ritarbete enligt 
kravspecifikation 

•Material och 
komponentval 

•Produktoptimering 
och prototyp 

•Regulatorisk 
kontroll och 
testning 

•Dokumentation 

   Strategiskt, 
taktiskt och 

operationellt inköp 

•Tillgänglighet av  
valda material och 
komponenter 

•Identifiering och 
val av leverantörer 

•Reservdelar 

•Tillverknings-
verktyg 

•Förbruknings-
material i 
samband med 
produktion 

•Dokumentation 

 Tillverkning och 
kvalitetskontroll 

•Tillverknings-
verktyg 

•Serietillverkning 

•Produktions- och 
kvalitetskontroll 

•Typprovning och 
certifiering, eller 
tillstånd och  
produkt-
godkännande 

•Förpackning och 
emballage 

•Dokumentation 

Försäljning och 
eftermarknad 

•Marknadsföring 
och reklam 
material 

•Produkt-
information  
till kund 

•Service och 
underhåll 

•Kundtjänst och 
reklamation 

•Distribution och 
transport 

•Tull och 
leveransvillkor 

•Avfallshantering 
och destruktion 
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5.2 Design, konstruktion och verifikation 
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5.3 Strategiskt, taktiskt och operationellt inköp 

 

 

 

 

 

5.4 Tillverkning och kvalitetskontroll 



KAPITEL 5  •  PRODUKTUTVECKLING AV VAROR 

 

 

 

 

 

5.5 Försäljning och eftermarknad 
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6 ARBETSMETODER FÖR 

EFTERLEVNAD 

6.1 Leverantörers systematiska kemikaliearbete 

Nya kandidatämnen 

Den 15 juni 2015 beslutade Echa att två nya SVHC-ämnen skulle tas upp i kandidatförteckningen. Ett av 

dessa ämnen var Di-C6-C10-alkylftalat som bland annat används som mjukgörare i plast och kan 

förekomma i bland annat kablar, byggmaterial, och PVC-material. 

Leverantörer av varor måste från och med den 16 juni 2015 se till att alla professionella kunder som 

köper varor som innehåller detta ämne i koncentrationer över 0,1 viktprocent får information om 

förekomsten av ämnet i varan 
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Förarbete  
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Genomförande 
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Kontroll och uppföljning 
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6.2 Proaktivt kemikaliearbete 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/proposals-to-identify-substances-of-very-high-concern
http://echa.europa.eu/web/guest/registry-of-current-svhc-intentions
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6.3 Kemikalielistor och kemikalieförteckningar 

Lagstadgade förteckningar 

Exempel  

 Förteckningen i Reach över prioriterade ämnen för begränsning, det så kallade avsiktsregistret 

 Förteckningen i Reach över särskilt farliga ämnen, det vill säga kandidatförteckningen 

 Förteckningen i Reach över förbud och begränsningar, begränsningsbilagan, bilaga XVII  

 Förteckningen i Reach över ämnen som behöver tillstånd, tillståndbilagan, bilaga XIV  

 Harmoniserade klassificeringen i klassificerings- och märkningsregistret 

 Förteckningen över långlivade ämnen i bilagorna till POPs-förordningen (EG) nr 850/2004 

Policyförteckningar och myndighetsvägledningar 
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Exempel  

 Kemikalieinspektionens prioriteringsverktyg, den så kallade PRIO-listan 

 Kemikalieinspektionens så kallade Varuguide 

 Kemikalieinspektionens produktregister över ämnen och blandningar som används för olika ändamål i 

miljömålet Giftfri miljö 

 FN:s miljöprograms (UNEP:s) prioritetsförteckningar avseende farliga ämnen 

 

 

Förteckningar från industrin och organisationer  

Exempel  

 Internationella Kemikaliesekretariatets (ChemSec;s) så kallade SIN-lista (Substitute It Now) 

 Industriernas så kallade gröna listor 

 Textilimportörernas kemikalieguide 

 

6.4 Kommunikationsverktyg i Reach 

http://www.kemi.se/prio-start
http://webapps.kemi.se/varuguiden/
http://chemsec.org/what-we-do/sin-list
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Säkerhetsdatablad 

 

 

 

 

Exponeringsscenarier och kemikaliesäkerhetsbedömning 
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Exempel 

En producent av varor använder lacknafta som rengöringsmedel för att göra rent utrustning mellan olika 

verktyg i fabriken. I det utökade säkerhetsdatabladet för lacknafta står det bland annat 

”Miljöutsläppskategori: ERC4” och ”Beaktade processer: Omfattar användningen som en beståndsdel i 

rengöringsprodukter”. Beteckningen ERC4 står för ”Industriell användning av processhjälpmedel i 

processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan”. 

Denna information tillsammans med information som anges i exponeringsscenariot avseende 

användnings- och skyddsparametrar (till exempel att scenariot beaktar användningsfrekvensen per dag) 

ger företaget en god grund för att anta att exponeringsscenariot omfattar deras användning av lacknafta 

som rengöringsmedel. Det krävs dock en mer noggrannare analys av de parametrar som finns i 

exponeringsscenariot för att avgöra om den egna användningen verkligen omfattas eller inte. 

6.5 Leverantörsintyg och testrapporter 
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6.6 Beräkning av ämnens koncentration i varor 

Exempel 

Ett företag som producerar en dator ska beräkna halten av kandidatämnen i datorn och dess ingående 

beståndsdelar (det vill säga varje enskild vara som företaget köper in eller importerar och som ingår i den 

levererade produkten) såsom transformator, moderkort, minneskort, processor och hölje. Företaget ska ta 

reda på om det förekommer kandidatämnen i någon av de ingående komponenterna och i så fall beräkna 

den totala koncentrationen för respektive kandidatämne i komponenten enligt följande formel:  

 

𝑣/𝑣 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡(%) =  (
𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡ä𝑚𝑛𝑒 

𝑣𝑖𝑘𝑡  𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡
) × 100 

 

Om någon av beståndsdelarna innehåller kandidatämnen i halter över 0,1 viktprocent (v/v) så gäller 

informationsplikten i Reach för datorn. Om datorproducenten själv tillsätter ett kandidatämne till en eller 

flera av datorns beståndsdelar måste denne följa samma tillvägagångssätt för att kontrollera om 

viktgränsen på 0,1 viktprocent överskrids för varje del i datorn som uppfyller definitionen av en vara enligt 

Reach.  

Företag bör även vara uppmärksamma på andra regelverk som ställer krav på ämnens koncentration i 

produkter och som kan använda andra parametrar för att beräkna koncentrationen. Exempelvis ställer 

RoHS-direktivet krav på att koncentrationen av förbjudna ämnen ska beräknas utifrån homogent material 

i materialet, komponenten eller delen och inte den totala vikten hos den del där ämnet finns eller hela 

varans vikt. 
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