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I denna kartläggning har såväl rena grundämnen som blandningar och sammansatta produkter 
identifierats som hälso- och miljöfarliga. För att texten i denna rapport inte ska tyngas ned av 
fraser i stil med ämnen/föreningar/sammansatta produkter används ordet ämne som 
samlingsnamn för såväl grundämnen, föreningar, substanser, blandningar som sammansatta 
produkter.  
 



 
 



 
 

Abstract 
 

Chemicals are developed and produced in order to meet the desired features of various 

chemical products. Chemical substances can sometimes cause adverse health or 

environmental effects when humans and the environment are exposed to them. 

Landstinget Blekinge (the county council of Blekinge) uses large amounts of chemical 

products annually. Products such as cleaning products, hygiene products, dental 

products, laboratory chemicals and products for maintaining facilities are being used.  

The chemical products are used in all areas of the organization. One can imagine that 

some of these products contain substances that can cause negative effects on human 

health and the environment. I therefore ask: are any of the products used by 

Landstinget Blekinge hazardous to human health and the environment? And are there 

any substances that are so dangerous that they should be avoided? 

 

This survey has been carried out in order to ascertain whether any of the products used by 

Landstinget Blekinge are harmful to human health and the environment. The survey includes 

substances that are carcinogenic, teratogenic, endocrine disruptors and substances that can 

damage the ozone layer. It also includes substances that can cause reproductive failure, cause 

heritable genetic damage and cause harm to breastfed babies. Furthermore it includes 

substances that are toxic to aquatic organisms and substances which may cause long-term 

adverse effects in the aquatic environment.  

 

287 substances that are harmful to human health and the environment are being used by 

Landstinget Blekinge. The hazardous substances are present in more than 500 chemical 

products. This means that about a quarter of all chemical products used by Landstinget 

Blekinge contain one or several substances that are carcinogenic, teratogenic, toxic to aquatic 

organisms or otherwise pose threat to human health and the environment. About one third 

(102 of 287) of the substances are classified as particularly dangerous. These substances are 

so hazardous that they should be avoided if possible. 

 

So, do we need to be concerned that the hazardous substances provided in this survey will 

cause harm to the environment or the staff of Landstinget Blekinge? Unfortunately, I cannot 

answer no to that question at present. This survey has only studied the hazardous 

characteristics of substances. In order to assess the risk that a substance will cause harm to 

people or the environment, we must take into consideration how the chemical product is 

handled. In many cases, the risk of injury can be decreased to an acceptable level when 

harmful substances are being handled in a proper manner. To investigate whether products 

with hazardous substances are managed correctly, I recommend Landstinget Blekinge to 

perform a risk analysis for each product containing one or several hazardous chemical 

substances. If there is a high risk of damage to people or the environment, I recommend 

Landstinget Blekinge to replace such products with products less hazardous. If it is not 

possible to replace or completely stop using hazardous products, Landstinget Blekinge should 

aim to reduce their usage. 
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Förord  
 
Detta examensarbete är en del av en mastersexamen inom miljövetenskap med inriktning mot 
kemiska miljörisker och ekotoxikologi vid Lunds universitet. Examensarbetet har utförts under 
perioden september 2010 till mars 2011 på uppdrag av Landstinget Blekinge och omfattar 30 
högskolepoäng.  
 
Uppgiften har varit att kartlägga särskilt miljö- och hälsofarliga kemiska produkter inom 
Landstinget Blekinges verksamheter. I förlängningen är avsikten att denna kartläggning ska ligga 
till grund för en utfasningsplan för farliga kemiska produkter.  
 
Under arbetets gång har jag fått mycket hjälp och delaktighet från de anställda på Landstinget 
Blekinge. Jag vill rikta ett stort tack till Annika Christensson som varit min handledare på 
Landstinget Blekinge samt Per Nyström som varit min handledare vid Lunds universitet. Därtill 
vill jag tacka Magnus Petersson och alla Er andra på Landstinget Blekinge som varit till hjälp 
under denna tid. Det har varit ett nöje att få göra mitt examensarbete just på Er arbetsplats! 
 
 
 
Karlskrona, april 2011  

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Antropogen  Framställd av människan. 
 
Bioackumulerande Kan ansamlas i levande organismer. 
 
Cancerogen/carcinogen  Kan orsaka eller öka förekomsten av cancer 
/cancerframkallande   
 
CAS-nummer CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är 

registreringsnummer för kemikalier vilka fungerar som internationella 
identifieringsnummer för kemiska ämnen. Kan liknas vid 
personnummer. Varje enskild person har ett eget personnummer, på 
samma sätt har kemikalier ett CAS-nummer.  

 
CMR-ämnen  Ämnen som är klassificerade som cancerogena, mutagena och/eller 
reproduktionstoxiska. 
 
Dos-responssamband Dos-responssamband beskriver hur en organism, ett system eller en 

population svarar på en viss dos (koncentration) av ett visst ämne, 
exempelvis ett läkemedel.   

 
EG-nummer EG-nummer är registreringsnummer för kemiska ämnen som 

används på marknaden inom EU. Numret är uppbyggt av sju siffror 
enligt principen xxx-xxx-x. 
 

EU-direktiv Europeiska unionens direktiv. Rättsakt i Europeiska unionen. 
Ålägger medlemsstaterna att införa egna lagar för att nå uppsatta mål. 
Gäller före nationell rätt.  

 
EU-förordning Europeiska unionens förordning. Rättsakt i Europeiska unionen. 

Gäller i hela EU utan att först införas i nationella lagar. Gäller före 
nationell rätt. 

 
Hormonstörande ämnen Kemikalier som påverkar hormonella system. Påverkar eller rubbar 

funktionen hos organismers hormonproducerande körtlar, har 
verkan på omsättningen av hormoner eller stör hormonernas 
inverkan på målorgan. Kan ge upphov till bland annat 
fortplantningsstörningar, missbildningar, cancer, skador på 
immunsystemet och nervsystemet. Det senare kan ge upphov till 
beteendeförändringar. Kan orsaka skada på organismer, populationer 
och/eller ekosystem.  

 
KLARA Kemikaliehanteringssystem som används av Landstinget Blekinge. 

Webbaserat system som används för att inventera, sammanställa, visa 
och följa upp information om kemikalier och kemiska produkter.  

 
Kongener  Kemiska varianter av en förening.  
 



 
 

Mutagen Kan orsaka eller öka förekomsten av ärftliga genetiska skador. En 
mutation är en permanent förändring av mängden eller strukturen av 
en organisms arvsmassa. 

 
PBT-ämnen  Ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska. 
 
Persistent  Svårnedbrytbar, långlivad 
 
PRIO  Kemikalieinspektionens prioriteringsguide  
 
Reach EG-förordningen om kemikalieregistrering (EG 1907/2006). 

Kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de lagar som gällde i 
EU:s medlemsländer före den 1 juni 2007. Reach står för 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 

 
Reproduktionstoxisk/ Kan orsaka eller öka förekomsten av icke ärftliga skador på  
reproduktionsstörande  avkomman och/eller försämra fortplantningsfunktionen eller 

fortplantningsförmågan.  
 
Riskanalys Riskanalyser används för att bedöma sannolikheten för att en 

oönskad händelse inträffar och konsekvenserna av denna. Först 
identifieras vilka risker som finns, sedan bedöms sannolikheten för 
att de risker som identifieras verkligen inträffar.   

 
SIN-listan Substitute-It-Now List (ungefärlig översättning: Byt-Ut-Nu listan). 

är en förteckning över 356 ämnen som anses vara ”substanser av 
särskilt intresse” enligt Reach. Listan innehåller bland annat ämnen 
som är cancerframkallande, reproduktionsstörande, 
bioackumulerande och hormonstörande. Projektet med SIN-listan 
drivs av Internationella Kemikaliesekretariatet. Målet är att få igång 
en snabbare utfasning av farliga kemiska ämnen som uppfyller 
kriterierna för miljöfarlighet i Reach.  

 
Substituera Byta ut  
 
Säkerhetsdatablad Information om en kemisk produkt. Säkerhetsdatablad innehåller 

bland annat information om namn på produkt, produktens 
sammansättning, dess farliga egenskaper, åtgärder som krävs vid 
första hjälpen, hur produkten ska hanteras och lagras, fysikaliska och 
kemiska egenskaper, transportinformation samt toxikologisk och 
ekotoxikologisk information. Säkerhetsdatablad tillhandahålls av 
leverantören för en kemisk produkt.  

 
Toxisk  Giftig 
 
vPvB-ämnen Ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande. 

very Persistent, very Bioaccumulating (översättning: mycket 
persistent, mycket bioackumulerande)  
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1. INLEDNING 
 
Vi har alla hört mycket om dem på senaste tiden – farliga kemikalier. De finns bland annat i mat, 
kläder, elektroniska produkter, leksaker, förpackningsmaterial, byggnadsmaterial och i våra 
kroppar (Smith & Lourie, 2010). Kemikalier utvecklas och framställs för att uppfylla önskade 
funktioner i olika produkter (Formas 2002). Ofta vet vi väldigt lite om kemikaliernas hälso- och 
miljöeffekter, ibland ingenting alls. Idag finns en stor kunskapsbrist beträffande kemiska ämnens 
hälso- och miljöegenskaper och just kunskapsbrist pekas ut som den enskilt största orsaken till att 
arbetet med att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen går långsamt (Mistra, 2009). En annan orsak 
är enligt Ethel Forsberg, f.d. generaldirektör för Kemikalieinspektionen, att det tar lång tid innan 
existerande kunskap leder till åtgärder som ger effekt (Mistra, 2009).     
 
Människor och miljö exponeras för kemiska ämnen då dessa används i kemiska produkter.  
Av de kemiska ämnen som hanteras i samhället har en stor andel (volymmässigt) farliga 
egenskaper (Formas, 2002). Negativa hälso- eller miljöeffekter kan uppstå när människor och 
miljö exponeras för dessa ämnen (Formas, 2002). Landstinget Blekinge förbrukar årligen stora 
mängder kemiska produkter i verksamheten enligt Christensson1. Bland annat används 
rengöringsmedel, hygienprodukter, förbrukningsartiklar inom tandvård, laboratoriekemikalier 
samt kemiska produkter för underhåll av fastigheter. Flera av dessa produkter kan påverka 
människors hälsa eller miljön negativt. Enligt Landstinget Blekinges miljöplan (1999) är 
landstingets viktigaste uppgift: 
  

”att erbjuda en god sjukvård för invånarna i landstingsområdet. Det handlar inte 
bara om att behandla patienter, utan också om att förebygga miljörelaterad 
ohälsa och med olika medel undanröja risken för sjukdomar. För att landstinget 
ska vara trovärdigt i sitt hälsoförebyggande arbete måste vi hålla rent framför 
egna dörren och minimera landstingets påverkan på den yttre miljön.” 

 
Miljöplanen anger även att ”Landstingets användning av kemikalier får inte innebära onödiga 
risker för hälsa och miljö eller leda till att naturresurser utarmas.” (Landstinget Blekinge, 1999). 
För att uppfylla dessa mål är det viktigt att landstinget arbetar med förebyggande åtgärder för att 
förhindra eller minska eventuella miljökonsekvenser och/eller hälsoskador.   
 
 

1.1 Problembeskrivning 
Stora mängder kemiska produkter används årligen inom Landstinget Blekinges verksamheter. De 
kemiska produkterna används inom alla landstingets verksamheter och omfattar såväl 
brandfarliga som miljö- och hälsofaliga ämnen. Förutom direktkontakt för landstingsanställda 
orsakar användningen, enligt Christensson1, även utsläpp till mark, vatten och luft. Petersson2 
uppger att Landstinget Blekinge under de senaste fyra åren har utfört kemikalieinventeringar 
inom alla verksamheter för att få en helhetssyn över de kemiska produkter som används. 
Kemiska produkter som inventeras eller köps in sammanställs årligen i en databas – KLARA. 
Petersson uppger att enligt den senast utförda kemikalieinventeringen används nästan 2000 
kemiska produkter inom lanstingets verksamheter. Produkternas hälso- och miljöfarliga 
egenskaper har dock inte kartlagts och ingen riskanalys har utförts.  
 
Enligt miljöbalken ska de som bedriver en verksamhet ”skaffa sig den kunskap som behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art eller omfattning för att skydda människors hälsa och 

                                                 
1 Annika Christensson, miljöchef vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2010-10-15. 
2 Magnus Petersson, miljösäkerhetsrådgivare vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2010-09-28.  



2 
 

miljön mot skada eller olägenhet.” (SFS 1998:808, 2 kap, 2§) Vidare anges att alla som bedriver en 
verksamhet ”ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar eller försiktighetsmått i övrigt 
som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” (SFS 1998:808, 2 kap, 3§) Så snart det finns 
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för miljö eller 
människors hälsa ska försiktighetsmått vidtas (SFS 1998:808, 2 kap, 3§). Med den stora mängd 
kemiska produkter som används i Landstinget Blekinge finns det skäl att anta att en eller flera av 
dessa produkter kan ge upphov till skada eller olägenhet för människor och/eller miljö. 
Landstinget Blekinge är följaktligen i behov av att göra en grundlig kartläggning av vilka farliga 
kemiska produkter som används i verksamheten samt hur dessa hanteras. Detta för att uppfylla 
dagens lagkrav samt skydda personal och miljö mot eventuella risker som dagens 
kemikaliehantering kan medföra.   
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en kartläggning av miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter inom Landstinget Blekinge. Kartläggningen ska identifiera de kemiska produkter som 
används inom Landstinget Blekinge som kan ge upphov till allvarliga hälso- och/eller 
miljöeffekter. I förlängningen är tanken att denna kartläggning ska ligga till grund för en 
utfasningsplan, d.v.s. en plan för att fasa ut eller minska användningen av farliga kemiska 
produkter som används inom Landstinget Blekinges verksamheter.  
 
 

1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som ställts upp för detta examensarbete är följande:  
 

 I vilken utsträckning används hälso- och miljöfarliga kemiska produkter inom Landstinget 
Blekinges verksamheter?  

 

 Vilka av de kemiska produkter som identifieras som farliga bör om möjligt fasas ut? 
 
 

1.4 Målsättning 
Målsättningen med detta examensarbete är att öka kunskapen om vilka kemiska produkter som 
används i Landstinget Blekinges verksamheter samt att den kartläggning som utförs ska kunna 
användas för att utarbeta en utfasningsplan; en plan som syftar till att minska användningen eller 
helt fasa ut miljö- och/eller hälsofarliga farliga kemikalier ur verksamheten. Målet är även att 
Landstinget Blekinge ska kunna använda de åtgärdsförslag och råd som presenteras i denna 
rapport för att nå en säkrare kemikaliehantering.  
 
I Landstinget Blekinges miljöplan (1999) står det ”Landstingets användning av kemikalier får inte 
innebära onödiga risker för hälsa och miljö eller leda till att naturresurser utarmas.” Detta 
examensarbete är ett verktyg för att uppnå detta mål.   
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2. METOD 
 

2.1 Kriterier 
I den inledande fasen av detta examensarbete fastställdes vilka farliga ämnesegenskaper som 
denna kartläggning skulle omfatta. Jag bestämde i samråd med miljöchefen för Landstinget 
Blekinge att ämnen med följande egenskaper skulle omfattas av kartläggningen: 
 

 carcinogena  

 mutagena  

 hormonstörande 

 reproduktionstoxiska  

 farliga för ozonskiktet  

 fosterskadande  

 kan skada spädbarn under amningsperioden  

 persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) 

 giftiga för vattenlevande organismer  

 kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  

 kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön  
 
Kriterierna utgår i huvudsak från Kemikalieinspektionens arbete med att identifiera särskilt miljö- 
och hälsofarliga ämnen (se stycke 4.3). De riskfraser som ligger till grund för 
Kemikalieinspektionens arbete med utfasningsämnen och riskminskningsämnen ligger även till 
stor del som grund för denna kartläggning. Förutom Kemikalieinspektionens arbete har 
Internationella Kemikaliesekretariatets arbete med SIN-listan (se stycke 4.4.1), andra landstings 
arbete med att byta ut farliga kemikalier samt Landstinget Blekinges behov att skydda personal 
och miljö legat till grund för prioriteringen.  
 
 

2.2 Avgränsningar 
Många kemikalier kan ge upphov till oönskade effekter på miljö och människors hälsa. 
Landstinget Blekinge har ett behov av att kartlägga alla miljö- och hälsoskadliga kemiska 
produkter som används inom landstingets verksamheter. Omfattningen av detta examensarbete, 
30 högskolepoäng, är dock för liten för att alla ämnen med miljö- och/eller hälsoskadliga 
egenskaper ska kunna kartläggas. Att avgöra vilka hälso- och miljöeffekter som kan accepteras 
kan ibland vara svårt. Allergier och hudirritationer kan upplevas som besvärande eller 
handikappande men i skenet av allvarligare effekter, till exempel nedsatt fortplantningsförmåga, 
uppkomst av cancer eller ärftliga genetiska skador, kan allergi och hudirritation ses som relativt 
lindriga effekter. Fokus för detta examensarbete har därför lagts på särskilt miljö- och hälsofarliga 
ämnen såsom carcinogena, mutagena, reproduktionstoxiska och ozonskadande ämnen. Det 
innebär att ämnen som är allergena, brandfarliga, explosiva, frätande, giftiga, eller på annat sätt 
skadliga för människor som hanterar produkterna inte ingår i denna kartläggning. Anledningen till 
att ämnen med dessa egenskaper inte finns med i denna kartläggning beror inte på att de är 
ofarliga eller ointressanta utan enbart på att arbetets omfattning skulle bli allt för stor. Detta 
examensarbete är även begränsat till att endast omfatta kemiska produkter som finns upptagna i 
Landstinget Blekinges kemikaliehanteringssystem KLARA. Kemiska produkter som av någon 
anledning inte är upptagna i KLARA omfattas inte av denna kartläggning. Avgränsningarna för 
detta examensarbete har fastställts i samarbete med miljöchefen för Landstinget Blekinge.  



4 
 

2.4 Kartläggning av kemiska produkter 
För att utföra en kartläggning av de miljö- och hälsoskadliga ämnen som används i Landstinget 
Blekinges verksamheter gjordes sökningar i kemikaliehanteringssystemet KLARA (se stycke 
2.4.1). Till att börja med utfördes sökningar efter riskfraser (tabell 1) för att hitta ämnen med 
miljö- och hälsofarliga egenskaper. Riskfraser (R-fraser) beskriver kemiska produkters 
inneboende egenskaper (bilaga 1) och används inom EU för att klassificera kemiska produkters 
hälso- och miljörisker (Kemikalieinspektionen [KemI] 2010a).  
 
 

Tabell 1. Riskfraser som använts för att identifiera miljö- och 
hälsoskadliga kemiska produkter som används inom Landstinget 
Blekinges verksamheter. Riskfraser beskriver kemiska produkters 
inneboende egenskaper och används inom EU för att klassificera 
kemiska produkters miljö- och hälsorisker.  
 

 Farlig egenskap Riskfras 

Misstänks kunna ge cancer  R40  

Kan ge cancer  R45  

Kan ge ärftliga genetiska skador  R46  

Kan ge cancer vid inandning  R49  

Mycket giftigt för vattenlevande organismer  R50  

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  

R50/53 

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

R51/53  

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  

R52/53  

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön  R53  

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön R58  

Farligt för ozonskiktet  R59  

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga  R60 

Kan ge fosterskador R61  

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga  R62  

Möjlig risk för fosterskador  R63  

Kan skada spädbarn under amningsperioden R64  

Möjlig risk för bestående hälsoskador  R68  

 
 
Sökningarna efter riskfraser har kompletterats med sökningar i Kemikalieinspektionens PRIO-
databas (stycke 4.3), Internationella Kemikaliesekretariatets SIN-lista (stycke 4.4.1), Reach-
förordningens kandidatförteckning (stycke 4.2.1) samt sökningar efter särskilt farliga metaller 
(kadmium, bly och kvicksilver). Sökningarna utfördes för att PBT-ämnen, hormonstörande 
ämnen och andra miljö- och hälsofarliga ämnen som inte omfattas av riskfraserna ovan (tabell 1) 
skulle inkluderas i kartläggningen.  
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Eftersom det inte finns några riskfraser för PBT-ämnen eller hormonstörande ämnen användes 
sökverktyget i PRIO-databasen för att söka ämnen med dessa egenskaper. Samtliga ämnen som 
kom fram i PRIO-databasens träfflista har sökts mot databasen KLARA. Samma sökning har 
även utförts för ämnen som är klassificerade som ozonskadande eller potentiella PBT/vPvB.  
 
Internationella Kemikaliesekretariatets SIN-lista är en sammanställning av 365 särskilt farliga 
ämnen/grupper av ämnen (se stycke 4.4.1). Samtliga ämnen som finns upptagna på listan har 
eftersökts i kemikaliedatabasen KLARA.  
 
Reach-förordningens kandidatförteckning (se stycke 4.2.1) är en förteckning av kemiska ämnen 
med farliga inneboende egenskaper som kan orsaka allvarliga effekter på människa och miljö. 
Ämnen som omfattas är bland annat reproduktionsstörande, cancerframkallande, mutagena och 
hormonstörande ämnen. Samtliga ämnen som finns upptagna i förteckningen har eftersökts i 
kemikaliedatabasen KLARA.  
 
Resultat från sökningarna i KLARA har sammanställts i en tabell. Efter avslutad sökning har 
tabellen granskats för att säkerställa att endast produkter som uppfyller kraven på märkningsplikt 
(tabell 2) finns upptagna. Ett antal miljö- och hälsoskadliga ämnen har dock sparats i tabellerna 
oavsett om de uppfyller gränsen för märkningspliktiga halter eller inte. Detta gäller för ämnen 
klassificerade som utfasningsämnen eller riskminskningsämnen enligt PRIO samt för ämnen som 
är upptagna på SIN-listan eller kandidatförteckningen. 
 

Tabell 2. Märkningspliktiga halter för miljö- och hälsoskadliga ämnen (KIFS 2005:7). 
Koncentrationsgränserna är angivna i vikt/viktprocent. Kemiska produkter som 
innehåller ämnen med farliga egenskaper måste märkas om halterna överskrider 
koncentrationsgränserna. Märkning ska bland annat omfatta riskfraser. Riskfraser 
beskriver kemiska produkters inneboende egenskaper och används inom EU för att 
klassificera kemiska produkters miljö- och hälsorisker (KemI, 2010a).  
 

Koncentration Egenskaper Riskfraser 

0,1 % 

Mycket giftiga 
R26, R27, 
R28, R39  

Giftiga 
R23, R24, 
R25, R39    

Cancerframkallande, kategori 1 och 2 R45, R49 

Mutagena, kategori 1 och 2 R46 

Reproduktionstoxiska, kategori 1 och 2  R60, R61  

Miljöfarliga (Mycket giftiga/giftiga för vattenlevande 
organismer, kan orsaka långtidseffekter i miljön) 

R50, R50/53, 
R51/53, R58 

1 % 

Hälsoskadliga R48 

Cancerframkallande, kategori 3 R40 

Mutagena, kategori 3  R68 

Reproduktionstoxiska, kategori 3 R62, R63 

Miljöfarliga (Skadliga för vattenlevande organismer, 
kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön)  

R52, R53 
R52/53 
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2.4.1 KLARA – Landstinget Blekinges kemikaliehanteringssystem 

KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som används inom Landstinget Blekinge 
för att ge organisationen kontroll över sin kemikaliehantering. Syftet med KLARA är att ge 
användarna möjlighet att inventera, sammanställa, visa och följa upp information om de kemiska 
produkter som används inom organisationen (Nordic Port, 2011). Kopplat till 
kemikaliehanteringssystemet finns en databas som innehåller säkerhetsdatablad och information 
om de kemiska produkter som används av medlemmarna. Informationen består av bland annat 
transport-, avfalls-, riskinformation och brandklassningar. Idag är fler än 40 000 kemiska 
produkter registrerade i databasen (Nordic Port, 2009). 
 
En användarförening som består bland annat av landsting, privata vårdgivare, universitet och 
myndigheter äger idag databasen KLARA (Nordic Port, 2009). Petersson3 uppger att Landstinget 
Blekinge är medlemmar i denna förening vilket gör det möjligt för alla anställda att söka i 
produktregistret via landstingets interna webbplats utan inloggning. För att exempelvis se en 
enskild avdelnings kemikalieinnehav eller mallen för att utföra riskanalyser krävs dock inloggning 
med lösenord.  

                                                 
3 Magnus Petersson, miljösäkerhetsrådgivare vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2010-10-06.  
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3. KEMISKA PRODUKTER 
 

3.1 Vad är en kemisk produkt? 
En kemisk produkt är enligt Miljöbalken, 14 kap, 2 § ”ett kemiskt ämne eller en blandning av 
kemiska ämnen som inte är en vara”. Med vara anses ett föremål som får en särskild form, yta 
eller design under produktionen och där formen/ytan/designen bestämmer produktens funktion 
i större utsträckning än dess kemiska sammansättning (SFS 1998:808, 14 kap, 2 §). Ett exempel 
på en vara är en undersökningshandske. Utformningen av handsken är viktigare än materialets 
kemiska sammansättning. Det innebär dock inte att sammansättningen är oviktig. Materialet kan 
vara av stor vikt för exempelvis kemikaliers genomtränglighet men i första hand är det formen 
som avgör att handsken är en vara; om handsken ges formen av en strumpa har det ingen 
betydelse vilket material den är tillverkad av.   
 
 

3.2 Klassificering och märkning av kemiska produkter  
För att kemiska produkter ska få släppas ut på marknaden ska de vara klassificerade och märkta 
enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av 
kemiska produkter. En kemisk produkt består, som nämnts ovan, av kemiska ämnen eller 
blandningar av dessa. Begreppen blandning och ämnen förtydligas i Miljöbalken och 
Kemikalieinspektionens föreskrifter:  
 
”Blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera kemiska ämnen” (SFS 
1998:808, 14 kap, 2 §). 
”Ämnen: kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller framställd form, inklusive 
eventuella tillsatser nödvändiga för att bevara produktens stabilitet och eventuella föroreningar 
som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas 
utan att detta påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.” (KIFS 2005:7, 1 §)  
 
Kemiska produkter som klassificeras som farliga är de som tillhör en eller flera av faroklasserna 
enligt KIFS 2005:7, 1§, se nedan. Faroklasser av särskilt intresse för denna kartläggning beskrivs 
mer utförligt.   
 

1. Cancerframkallande – Ämnen och blandningar som vid intag kan orsaka eller öka 
förekomsten av cancer. Intag kan ske via inandning, förtäring eller upptag genom huden.  

2. Mutagena – Ämnen och blandningar som vid intag kan orsaka eller öka förekomsten av 
ärftliga genetiska defekter. Intag kan ske via inandning, förtäring eller upptag genom 
huden.  

3. Reproduktionstoxiska – Ämnen och blandningar som vid intag kan orsaka eller öka 
förekomsten av icke ärftliga skador på avkomman och/eller en försämring av den 
manliga eller kvinnliga fortplantningsfunktionen eller fortplantningsförmågan. Intag kan 
ske via inandning, förtäring eller upptag genom huden.  

4. Miljöfarliga – Ämnen och blandningar som om de kommer ut i miljön utgör/kan utgöra 
en omedelbar eller fördröjd fara för miljön.  

5. Hälsoskadliga – Ämnen och blandningar som vid intag kan ge akuta eller kroniska skador 
eller orsaka dödsfall. Intag kan ske via inandning, förtäring eller upptag genom huden.  

6. Mycket giftiga – Ämnen och blandningar som vid intag av mycket små mängder kan ge 
akuta eller kroniska skador eller orsaka dödsfall. Intag kan ske via inandning, förtäring 
eller upptag genom huden.  
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7. Giftiga – Ämnen och blandningar som vid intag av små mängder kan ge akuta eller 
kroniska skador eller orsaka dödsfall. Intag kan ske via inandning, förtäring eller upptag 
genom huden.  

8. Irriterande 
9. Allergiframkallande 
10. Frätande 
11. Explosiva 
12. Oxiderande  
13. Extremt brandfarliga 
14. Mycket brandfarliga 
15. Brandfarliga   

 
Ett antal kemiska produkter omfattas inte av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) 
om klassificering och märkning av kemiska produkter. Det gäller för produkter som i 
bruksfärdigt skick är avsedda att användas som följande: 

 Livsmedel 

 Djurfoder 

 Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (bilaga 2). 

 Medicintekniska produkter som införs i kroppen eller som används direkt på kroppen 
(bilaga 2). 

 Radioaktiva ämnen eller blandningar som innehåller sådana ämnen (bilaga 2). 

 Kemiska produkter i form av avfall (när de kemiska produkterna blir avfall omfattas de 
istället av ramdirektivet för avfall – direktiv 2008/98/EG) (bilaga 2).  

 Kosmetiska produkter (bilaga 2). 
  
Observera dock att denna kartläggning omfattar kosmetiska produkter, exempelvis hudkräm, 
som landstingspersonal använder för personlig hygien. Anledningen till detta är att personalen 
exponeras yrkesmässigt för dessa produkter på liknande sätt som för kemiska produkter.  
 
 

3.3 Fara och risk 
Det finns många ämnen med miljö- och/eller hälsofarliga egenskaper. Först när människor eller 
miljö exponeras för ämnena innebär dock farligheten en risk (Öberg, 2009). ”Ordet risk brukar 
användas för att beteckna möjligheten att något oönskat ska hända” (Öberg, 2009). 
 
Begreppet risk är kopplat till oönskade händelser. Begreppet beskriver dock inte själva händelsen 
utan riskbegreppet är snarare ett uttryck för sannolikheten av att en händelse ska inträffa och dess 
konsekvenser (Öberg, 2009). Den enklaste tekniska definitionen är enligt Öberg (2009)  
risk = sannolikhet * konsekvens. Exempelvis sannolikheten för att en olycka inträffar multiplicerat 
med hur många som omkommer. Det är dock inte riktigt så enkelt eftersom olika risker tillskrivs 
olika vikt (Öberg, 2009). Öberg (2009) jämför en allvarlig flygolycka (relativt lågfrekvent 
händelse) med bilolyckor med dödlig utgång som är betydligt vanligare. Han menar att vi av allt 
att döma tolererar större risker i biltrafiken om vi håller oss till den tekniska definitionen (risk = 
sannolikhet * konsekvens).  
 
Begreppet risk är konstruerat av människor för att ”orientera sig i nuet och försöka förutsäga 
framtiden” (Öberg, 2009) Risker finns egentligen inte i den fysiska verkligheten, däremot finns 
faror. En riskanalys måste därför alltid påbörjas genom att faror identifieras. Öberg (2009) 
definierar fara som ”en påverkande faktor eller situation som har potential att skada de 
organismer, system eller populationer som exponeras”.  Det räcker dock inte med att enbart 
identifiera faran, mer information behöver tas fram så att faran kan karaktäriseras. Ett exempel på 
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detta är bestämning av dos-responssamband för ett giftigt kemiskt ämne (Öberg, 2009). När 
farorna har bedömts är det dags att bedöma exponeringen. Eftersom ett giftigt ämne eller någon 
annan påverkande faktor i allmänhet inte kan ge någon skada innan den kommer i kontakt med 
målorganismen, systemet eller populationen bör en exponeringsbedömning utföras (Öberg, 
2009). När både faro- och exponeringsbedömningar är utförda går det sedan att komma fram till 
riskerna (Öberg, 2009).  
 

Risken = sannolikheten för en oönskad effekt vid en given exponering 
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4. STYRANDE OCH RÅDGIVANDE DOKUMENT 
 
4.1 EG-förordningen om kemikalieregistrering – Reach  
EG-förordningen om kemikalieregistrering, vanligen kallad Reach, är en kemikalielagstiftning 
som ersätter stora delar av de lagar som gällde i EU:s medlemsländer före den 1 juni 2007. Reach 
står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (KemI, 2010b). 
Förordningen trädde i kraft i juni 2007 men bestämmelserna börjar gälla successivt (KemI, 
2010b). Grundprincipen i Reach är att ett kemiskt ämne måste registreras hos den europeiska 
kemikaliemyndigheten Echa för att få tillverkas i Europa eller säljas på den europeiska marknaden 
(KemI, 2010c). Den som importerar eller producerar ett kemiskt ämne ansvarar för att 
registrering sker hos Echa (KemI, 2010c). Syftet med registreringen är att tillverkare och 
importörer ska bedöma riskerna med de ämnen som släpps ut på marknaden samt redogöra för 
vilka åtgärder som krävs för att hantera dem på ett säkert sätt. (KemI, 2010c) 
 
 
4.1.1 Kandidatförteckningen 

I oktober 2009 publicerade Echa en kandidatförteckning (artikel 59 i Reach) för 
tillståndsprövning enligt Reach (KemI, 2010c). Kandidatförteckningen innehåller kemiska ämnen 
med farliga inneboende egenskaper vilka kan orsaka allvarliga effekter på människa och miljö. 
Ämnen som omfattas av kandidatförteckningen är ämnen som är reproduktionsstörande, 
cancerframkallande, mutagena, långlivade, bioackumulerande och/eller ger upphov till allvarliga 
effekter för människors hälsa eller miljön, exempelvis hormonstörande ämnen. (KemI, 2010d) 
Kandidatförteckningen är inte fullständig då identifiering av nya ämnen sker kontinuerligt, således 
tillförs nya ämnen successivt (KemI, 2010c). Ett exempel på detta är att kandidatlistan utökades 
med 14 ämnen i januari 2010. Ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen kan komma att 
bli föremål för tillståndsprövning; de är kandidater för att lyftas upp på tillståndslistan (KemI, 
2010c). Väl på tillståndslistan krävs ett tillstånd från Europeiska kommissionen för fortsatt 
användning av dessa ämnen (KemI, 2010c). Kravet på tillstånd gäller oavsett mängd som släpps 
ut på marknaden eller används årligen (KemI, 2010c). Enbart tillverkning kräver dock inte 
tillstånd. Målsättningen med tillståndsprövningen är att farliga ämnen som kräver tillstånd skall 
ersättas med alternativa ämnen eller tekniker. (KemI, 2010c) 
 
 
4.1.2 Ämnen som förekommer i kandidatförteckningen  

Ämnen som förekommer i eller kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som klassas som 
särskilt farliga (eng. ’substances of very high concern’) (KemI, 2010c). Dessa ämnen har 
egenskaper som kan medföra allvarliga och oåterkalleliga effekter på människors hälsa och i 
miljön. Särskilt farliga ämnen uppfyller kriterierna enligt artikel 57 i Reach (EG 1907/2006) för 
att klassificeras som:  
 

 Långlivade, bioackumulerande och toxiska, det vill säga PBT-ämnen enligt kriterierna i 
bilaga XIII till Reach (bilaga 3).  

 

 Mycket långlivade och mycket bioackumulerande det vill säga vPvB-ämnen enligt 
kriterierna i bilaga XIII till Reach (bilaga 3).   

 

 Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 eller 2 
(tabell 3).  
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 Ämnen som inte uppfyller kriterierna i punkterna ovan men där det finns vetenskapliga 
belägg för att de sannolikt ger upphov till allvarliga effekter för människors hälsa eller 
miljön. Exempel på detta är hormonstörande ämnen.  

 
Tabell 3. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen delas in  
i tre kategorier för klassificering och märkning. (KIFS 2005:7) 
 

Farlig egenskap Kategori  Bedömning 

Cancerframkallande  

1 Är cancerframkallande hos människa. 

2 
Ska betraktas som cancerframkallande hos 
människa. 

3 Är möjligen cancerframkallande hos människa. 

Mutagen 

1 Är mutagen hos människa. 

2 Ska betraktas som mutagen hos människa. 

3 Är möjligen mutagen hos människa. 

Reproduktionstoxisk 

1 
Försämrar fertiliteten hos människa eller orsakar 
toxiska effekter på mänsklig avkomma eller 
embryo/foster. 

2 
Ska betraktas som om ämnet försämrar fertiliteten 
hos människa eller orsakar toxiska effekter på 
mänsklig avkomma eller embryo/foster. 

3 
Kan möjligen försämra fertiliteten hos människa 
eller orsaka toxiska effekter på mänsklig avkomma 
eller embryo/foster. 

 
 

 

4.2 Prioriteringsdatabasen – PRIO 
Prioriteringsdatabasen – PRIO – är ett webbaserat riskminskningsverktyg som är framtaget av 
Kemikalieinspektionen och som vänder sig till bland annat miljöchefer, produktutvecklare, 
inköpare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, riskanalytiker och andra som ”kan påverka 
användning och hantering av kemikalier t.ex. genom strategiska beslut”. (KemI, 2010e) Verktyget, 
som ersätter Kemikalieinspektionens OBS-lista (KemI, 2010e), kan bland annat användas för att 
söka ämnen och få information om dess hälso- och miljöfarliga egenskaper.  
 
PRIO är ett verktyg framtaget för att minska risker för hälsa och miljö (KemI 2006b). Bland 
annat finns det möjlighet att söka ämnen utifrån deras farliga inneboende egenskaper, exempelvis 
ämnen som är klassificerade som hormonstörande eller PBT-ämnen. I PRIO finns två 
prioriteringsnivåer: utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Ämnets inneboende egenskaper 
bestämmer vilken grupp ämnet skall tillhöra (KemI 2006b). I den första gruppen – 
utfasningsämnen - ingår ämnen som har så farliga egenskaper att det inte bör användas (KemI 
2006b) (tabell 4). I den andra gruppen – prioriterade riskminskningsämnen – ingår ämnen som 
”har egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet” (KemI 2006b) (tabell 4). 
Kemikalieinspektionen (2006b) rekommenderar användare att i så stor utsträckning som möjligt 
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byta ut ämnen som klassificeras som utfasningsämnen mot mindre farliga ämnen. För ämnen 
som klassificeras som prioriterade riskminskningsämnen rekommenderar Kemikalieinspektionen 
(2006b) att användaren gör en riskbedömning för att säkerställa att användningen inte medför 
oacceptabla risker.  
 

        Tabell 4. PRIO-ämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-databas.  
         Ämnesegenskaper som gör ett ämne till utfasningsämnen respektive  
         riskminskningsämnen. (KemI, 2006c) 
 

  Egenskap 

Utfasningsämnen 

CMR, kategori 1 och 2  
Cancerogent, mutagent, 
reproduktionsstörande) 

Hormonstörande 

Ozonnedbrytande  

PBT/vPvB  
(persistenta, bioackumulerande och 
toxiska/mycket persistenta och mycket 
bioackumulerande) 

Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, 
bly samt deras föreningar) 

Prioriterade 
riskminsknings-
ämnen 

Allergiframkallande 

Hög kronisk giftighet 

Miljöfarligt, långtidseffekter 

Mutagen, kategori 3 

Mycket hög akut giftighet 

Potentiellt PBT/vPvB  

 
 
 

4.3 Internationella Kemikaliesekretariatet  
Internationella Kemikaliesekretariatet (The International Chemical Secretariat, även kallat 
ChemSec) är en organisation som arbetar med att övervaka och försöka förbättra EU:s 
kemikalielagstiftning, vanligen kallad Reach (Internationella Kemikaliesekretariatet [ChemSec], 
2011a). Organisationen som har sitt säte i Göteborg grundades år 2002 av fyra ideella 
miljöorganisationer: Naturskyddsföreningen, WWF Sverige, Fältbiologerna och Miljöförbundet 
Jordens Vänner (ChemSec, 2011a). Organisationen finansieras i huvudsak med ekonomiskt stöd 
från den svenska regeringen, men ekonomiska bidrag tas även emot från 
välgörenhetsorganisationer, stiftelser och andra frivilligorganisationer. (ChemSec, 2011a)  
 
Internationella Kemikaliesekretariatet strävar efter att vår miljö ska vara fri från miljö- och 
hälsoskadliga antropogena ämnen till år 2020 (ChemSec, 2011a). För att uppnå detta arbetar de 
bland annat med att fyra huvudprinciper (nedan) når bred acceptans i samhället, främjas i lagar 
och förordningar samt tillämpas av företag, myndigheter och organisationer (ChemSec, 2011b). 
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 försiktighetsprincipen 

 substitutionsprincipen  

 förorenaren betalar  

 medborgarens rätt till information  
 
För att nå målet till år 2020 arbetar Internationella Kemikaliesekretariatet med att ”överbrygga 
klyftan mellan beslutsfattare, industri, icke-statliga organisationer och forskare” (ChemSec, 
2011a). I första hand fokuserar de på att främja och övervaka den europeiska 
kemikalielagstiftningen Reach, men även globala initiativ såsom Strategic Approach to 
International Chemicals Management (SAICM) är av intresse för Internationella 
Kemikaliesekretariatets arbete (ChemSec, 2011a). SAICM är ett politiskt ramverk avsett att främja 
kemikaliesäkerhet runt om i världen. (SAICM, 2011) Internationella Kemikaliesekretariatet 
arbetar också strategiskt med att:  
 

 belysa hälso- och miljörisker med farliga ämnen, samt behovet att avveckla dessa ämnen  

 göra vetenskapsbaserade uppgifter tillgängliga 

 fungera som en katalysator för öppen dialog mellan företag, myndigheter och icke-statliga 
organisationer 

 övervaka lagstiftningsprocesser 

 stimulera offentlig debatt (ChemSec, 2011b)  

 hjälpa företag att minska sin användning av farliga kemikalier samt att få företagens stöd 
för en mer progressiv kemikalielagstiftning (ChemSec, 2011a) 

 
 
4.3.1 SIN-listan 

SIN-listan (Substitute-It-Now List, ungefärlig översättning: Byt-Ut-Nu-listan) är ett projekt som 
drivs av Internationella Kemikaliesekretariatet. Syftet med SIN-listan är att påskynda arbetet med 
att fasa ut särskilt farliga ämnen; de ämnen som uppfyller kriterierna för miljöfarlighet i Reach 
(ChemSec, 2011c). Genom att tillhandahålla vetenskaplig data om ämnen i SIN-listan hyser 
Internationella Kemikaliesekretariatet hopp att kunna påverka vilka ämnen som ska prioriteras 
(ChemSec, 2011c). Förutom att sätta press på lagstiftare syftar SIN-listan också till att vara ett 
verktyg för progressiva företag – de ska kunna använda SIN-listan som en förteckning över 
farliga ämnen som bör undvikas. (ChemSec, 2011c) 
 
SIN-listan är en förteckning över 356 ämnen som anses vara ”substanser av särskilt intresse” 
(Substances of Very High Concern) enligt kriterierna i Reach (ChemSec, 2011c). Listan innehåller 
311 ämnen som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande enligt kategori 1 
och 2 (tabell 3), 17 ämnen som är persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT) eller mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) samt 28 ämnen av ”motsvarande intresse”. 
Ämnena används idag i bland annat färger, datorer, tvättmedel och leksaker. Ofta har 
konsumenter ingen vetskap om i vilka produkter de farliga ämnena ingår (ChemSec, 2011c). 
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5. RESULTAT  
Inom Landstinget Blekinges verksamheter används 287 ämnen, blandningar eller sammansatta 
produkter med miljö- och/eller hälsofarliga egenskaper (bilaga 4) enligt kriterier fastställda i 
stycke 2.1. Dessa ämnen, föreningar eller sammansatta produkter ingår i totalt 556 kemiska 
produkter.  
 
Sökningar i KLARA efter riskfraser (tabell 1) har gett totalt 368 träffar. Träffarna utgörs till 
största delen av ämnen som kan skada vattenlevande organismer – hela 221 ämnen har 
egenskaper som kan skada vattenlevande organismer och/eller orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Den riskfras som påträffats flest gånger (73 träffar) är R50/53; mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön (figur 1). Den näst största 
gruppen utgörs av cancerframkallande ämnen. 31 ämnen klassificeras som carcinogena och 
ytterligare 28 misstänks kunna ge upphov till cancer (figur 1). Även ämnen som kan ge upphov 
till fosterskador, nedsatt fortplantningsförmåga, mutationer, bestående hälsoskador och skador på 
ozonskiktet har framkommit vid sökningar efter riskfraser i KLARA (figur 1). Ämnen som kan 
skada spädbarn under amningsperioden eller orsaka långtidseffekter i miljön har dock inte 
påträffats. Anledningen till att antalet träffar på riskfraser överstiger antalet ämnen är att många 
ämnen har flera farliga egenskaper. Hela 258 av de 287 ämnen som framkommit i denna 
kartläggning klassificeras med fler än en riskfras (bilaga 4).  

 
Figur 1. 287 ämnen med farliga egenskaper används inom Landstinget Blekinges verksamheter. Sökningar efter 
riskfraser gav 368 träffar. Riskfraser beskriver kemiska produkters inneboende egenskaper och används inom EU 
för att klassificera kemiska produkters miljö- och hälsorisker (KemI, 2010a). Anledningen till att antalet träffar på 
riskfraser överstiger antalet ämnen är att många ämnen har flera farliga egenskaper. Sökningarna resulterade i 
flest träffar på ämnen som kan skada vattenlevande organismer (blå staplar). Carcinogena ämnen (röda staplar) 
gav näst flest träffar, men även reproduktionstoxiska ämnen (gula staplar), mutagena ämnen (gröna staplar) och 
ett ozonskadande ämne (svart stapel) påträffades .  

 

Antal 
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29 av de 287 träffar som framkommit i kartläggningen är sammansatta produkter (tabell 6), det 
innebär att den sammansatta produkten har en annan klassificering än ingående ämnen. 
Huvudparten (25 st.) av de produkter som har en annan klassificering än deras ingående ämnen 
är på något sätt farliga för vattenlevande organismer. De resterande kan orsaka bestående 
hälsoskador eller påverka fortplantningsförmågan (tabell 6). En produkt klassificeras med två 
riskfraser varför totalantalet ämnen i tabell 6 uppgår till 30.  
 
 
                                             Tabell 6. Sammansatta produkter där klassificeringen av  
                                             produkten är annorlunda än för dess ingående ämnen.   

Antal 
produkter 

Farlig egenskap Riskfras 

13 

Skadligt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön  

R52/53 

5 

Giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön 

R51/53 

4 

Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, 
kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön  

R50/53 

4 
Möjlig risk för bestående 
hälsoskador  

R68 

2 
Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer  

R50 

1 
Kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön  

R53 

1 
Möjlig risk för nedsatt 
fortplantningsförmåga  

R62 

 
 
 
102 av de 287 ämnen som framkommit i denna kartläggning bedöms vara så pass farliga att de 
finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas (PRIO), Internationella 
Kemikaliesekretariatets substitutionslista (SIN) eller Reach kandidatförteckning (bilaga 5). Av 
dessa 102 ämnen är 93 listade i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas: 52 klassificeras som 
utfasningsämnen och 41 som prioriterade riskminskningsämnen. Av de ämnen som finns 
upptagna på Internationella Kemikaliesekretariatets SIN-lista använder Landstinget Blekinge 40 
stycken. 31 av dessa förekommer även i Kemikalieinspektionens PRIO-databas (figur 2). I 
kandidatförteckningen finns 14 ämnen som används inom Landstinget Blekinge, dessa ämnen är 
även upptagna i PRIO-databasen och på SIN-listan (figur 2).   
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Av de 52 ämnen som klassificeras som utfasningsämnen enligt PRIO är bedömningen osäker i 13 
fall. Grunden till osäkerheten är att halterna av bensen och Michlers keton (Bis[4-
(Dimetylamino)fenyl]metanon) inte redovisas i produkternas säkerhetsdatablad. För att en 
produkt ska klassificeras som ett utfasningsämne enligt PRIO gäller att halten av bensen eller 
Michlers keton överstiger 0,1 viktprocent. Om halterna är mindre än 0,1 viktprocent ska de 
istället klassificeras som riskminskningsämnen. På grund av att halterna inte redovisas för 13 
produkter är bedömningarna således osäkra. I denna kartläggning klassificeras dock dessa 
produkter, med stöd av försiktighetsprincipen, som utfasningsämnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figur 2. 287 ämnen har framkommit i kartläggningen av farliga kemiska produkter. Av dessa                              
       är 93 listade i Kemikalieinspektionens PRIO-databas, 40 är upptagna på Internationella    
       Kemikaliesekretariatets SIN-lista och 14 är upptagna på Reach kandidatförteckning. Av de 40       
       ämnen som är upptagna på SIN-listan är 31 ämnen även upptagna i PRIO. Samtliga 14 ämnen       
       som finns upptagna på kandidatförteckningen är även upptagna i PRIO-databasen och på SIN-        
       listan.   

   
 
Sju ämnen som rapporteras ha hormonstörande effekter har framkommit i denna kartläggning. 
Samtliga finns med bland de 102 ämnen som upptagna i PRIO, SIN eller kandidatlistan.   
Även ett ozonskadande ämne, koltetraklorid (tetraklormetan), används inom Landstinget 
Blekinge. Detta ämne finns också med bland de 102 särskilt farliga ämnen som framkommit i 
denna kartläggning.  
 

Ämnen upptagna i SIN-listan, 40 st.  

Ämnen upptagna i PRIO-databasen, 93 st.  

Ämnen upptagna på 
kandidatförteckningen, 14 st.  

 

Ämnen som framkommit i kartläggningen av 
miljö- och hälsofarliga ämnen, 287 st.  
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17 av de 102 ämnen som finns upptagna i PRIO, SIN eller kandidatlistan är klassificerade som 
PBT/vPvB eller potentiellt PBT/vPvB. I detta antal inkluderas särskilt farliga metaller med 
persistenta, bioackumulerande och toxiska egenskaper; kvicksilver-, bly- och kadmiumföreningar.  
Totalt används 11 olika föreningar av kadmium, bly och kvicksilver inom Landstinget Blekinge, 
dessa återfinns i 16 olika kemiska produkter (tabell 7). Samtliga ämnen är klassificerade som 
utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-databas.  
 
 

  Tabell 7. Bly-, kadmium- och kvicksilverföreningar som används inom Landstinget  
  Blekinges verksamheter och som klassificeras som särskilt farliga metaller enligt  
  Kemikalieinspektionens PRIO-databas.   

Ingående ämne CAS-nummer Produktnamn 

Bly   7439-92-1  Bly 

Bly(II)acetat trihydrat 
puriss   

6080-56-4  Bly(II)acetat trihydrat puriss 

Bly(II)klorid   7758-95-4  Blyklorid 

Bly(II)kromat   7758-97-6  Bly(II)kromat 

Bly(II)nitrat   10099-74-8  Bly(II)nitrat 

Blyoxid   1335-25-7  Blyoxid 

Kadmiumsulfat   10124-36-4  Kadmiumsulfat 

Kvicksilver 7439-97-6  

ANA 2000 Kapslar (Massa) 

ANA 70 KAPSLAR 

Kvicksilver 

Kvicksilvermonooxid 
(Kvicksilver(II)oxid)   

21908-53-2  Kvicksilver(II)oxid 

Kvicksilverklorid, fast   7487-94-7  Kvicksilverklorid, fast 

Tiomersal 
 

54-64-8 
 

Premier 20X Wash Buffer 1  
(i produkten Premier Platinum HpSA Plus) 

Premier Enzyme Conjugate  
(i produkten Premier Platinum HpSA Plus) 

Premier Positive Control  
(i produkten Premier Platinum HpSA Plus) 

Wash buffer Premier  
(i produkten Premier Toxins A&B för 
Clostridium difficile) 

 
 
 



18 
 

6. DISKUSSION 
 

287 ämnen med miljö- och/eller hälsofarliga egenskaper (kriterier anges i stycke 2.1) används 
inom Landstinget Blekinges verksamheter. De 287 ämnena ingår i sammanlagt 556 kemiska 
produkter. Totalt används ungefär 2000 kemiska produkter i Landstinget Blekinge. Det innebär 
att ungefär en fjärdedel av alla kemiska produkter som används innehåller en eller flera av de 
farliga egenskaper som efterforskats i denna kartläggning.  

 
Ungefär en tredjedel (102 av 287) av de ämnen som framkommit i denna kartläggning bedöms 
vara så pass farliga att de finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas, 
Internationella Kemikaliesekretariatets substitutionslista eller i Reach kandidatförteckning. Dessa 
ämnen har så miljö- eller hälsofarliga egenskaper att användningen av dessa bör undvikas om det 
är möjligt eftersom farligheten väger så tungt att konsekvenserna av en olycka kan bli omfattande.  
 
 

6.1 Många ämnen har flera miljö- och hälsofarliga egenskaper  
Majoriteten (258 av 287) av de ämnen som framkommit i denna kartläggning har flera farliga 
egenskaper och de betecknas således med flera riskfraser. Av denna anledning gav sökningar efter 
riskfraser i KLARA (tabell 1) totalt 368 träffar. Ett exempel på ett ämne med flera farliga 
egenskaper är Dibutylftalat (DFT) som är både reproduktionstoxisk – den kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga (R60) och fosterskador (R61) – och mycket giftig för vattenlevande 
organismer (R50). Att på något sätt skada vattenlevande organismer är den vanligaste farliga 
egenskapen i denna kartläggning. Faktum är att nästan 80 % av alla de ämnen (221 av de 287) 
som framkommit i denna kartläggning på något sätt utgör en fara för vattenlevande organismer.  
 
Sökningar efter riskfraser ger inte alltid en fullständig bild över ett ämnes miljö- och hälsofarliga 
egenskaper eftersom det inte finns riskfraser för exempelvis hormonstörande eller 
bioackumulerande egenskaper. För att kunna inkludera ämnen med sådana egenskaper i denna 
kartläggning har jag använt mig av PRIO-databasen, SIN-listan och kandidatförteckningen.  
Ett exempel på ett ämne som framkommit vid sökningar efter riskfraser och där PRIO-
databasen, SIN-listan eller kandidatförteckningen gett ytterligare information om ämnets farliga 
egenskaper är Polyetylen tert-oktylfenol (CAS 9002-93-1). Polyetylen tert-oktylfenol har framkommit 
vid sökningar efter riskfraser i KLARA eftersom det är giftig för vattenlevande organismer och 
kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53) men enligt SIN-listan tillhör det även 
en grupp ämnen med hormonstörande effekter. Dessutom bryts ämnet ned till en persistent 
förening, Oktylfenol. Dessa miljö- och hälsofarliga egenskaper hade inte uppmärksammats om inte 
SIN-listan använts. I vissa fall har PRIO-databasen, SIN-listan och kandidatförteckningen även 
varit det enda sättet att kunna inkludera miljö- och hälsofarliga ämnen i denna kartläggning. Ett 
exempel på detta är Styren (CAS 100-42-5) som är klassificerad som ett ämne av särskilt intresse 
enligt SIN-listan då det är hormonstörande samt rapporteras ha reproduktionstoxiska, 
cancerogena och mutagena egenskaper. Detta ämne har inte påträffats vid sökningar efter 
riskfraser i KLARA. Om inte PRIO-databasen, SIN-listan och kandidatförteckningen använts 
skulle detta ämne följaktligen inte framkommit i kartläggningen.  
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6.2 Särskilt farliga ämnen 
Ungefär en tredjedel av de miljö- och hälsofarliga ämnen som används i Landstinget Blekinge 
bedöms vara så pass farliga att de finns upptagna i PRIO-databasen, SIN-listan eller 
kandidatlistan. I denna grupp med särskilt farliga ämnen ingår ämnen som är hormonstörande, 
ozonskadande, kroniskt giftiga, har mycket hög akut giftighet samt ämnen som kan orsaka 
långtidseffekter i miljön. Därtill ingår cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen 
som tillhör kategori 1 eller 2 (tabell 3) samt PBT-ämnen. Dessa ämnen har så pass farliga 
egenskaper att användningen bör undvikas om det är möjligt.  
 
Ett par metaller – kadmium, bly och kvicksilver – klassificeras som särskilt farliga enligt 
Kemikalieinspektionen och de bedöms ha så pass farliga egenskaper att de inte bör användas. 
Klassificeringen gäller såväl metallerna i deras rena former som föreningar där någon av 
metallerna ingår (KemI 2006c). I Landstinget Blekinges verksamheter används 11 
ämnen/föreningar som återfinns i 16 olika kemiska produkter. 4 av dessa ämnen/föreningar 
utgörs av kvicksilver eller kvicksilverföreningar och de återfinns i 9 kemiska produkter (tabell 7). 
Sedan 1 juni 2009 råder ett generellt förbud mot kvicksilver. Förbudet innebär att varor som 
innehåller kvicksilver inte längre får släppas ut på den svenska marknaden eller användas 
(Regeringskansliet, 2010). För att säkerställa att Landstinget Blekinge inte bryter mot 
lagstiftningen krävs en undersökning av vad de kvicksilverhaltiga produkter som framkommit i 
kartläggningen används till och om dess användning är förenligt med de undantag som anges i 
SFS 1998:944, KIFS 2008:2 samt KIFS 2009:2.  
 
Ett ozonskadande ämne Koltetraklorid (tetraklormetan; freon-10; CAS 56-23-5) har framkommit i 
denna kartläggning, detta ämne klassificeras som särskilt farligt. Koltetraklorid är den mest giftiga 
bland klormetanerna och det finns avvecklingsplaner för detta ämne i internationella 
konventioner (KemI, 2010f). Av denna anledning ersätts det idag med mindre klorerade 
lösningsmedel (KemI, 2010f). Sedan juni 2000 är det förbjudet att använda koltetraklorid 
yrkesmässigt (EG 2037/2000, art 4, p.1) om inte dispens beviljats från Naturvårdsverket (SFS 
2007:846, 19§). Någon dispens för att få använda koltetraklorid inom Landstinget Blekinge finns 
dock inte och användningen av denna produkt strider således mot den svenska lagstiftningen. 
Miljöchefen och miljösäkerhetsrådgivaren vid Landstinget Blekinge har underrättats om att 
koltetraklorid, som varit förbjudet att använda sedan år 2000, påträffats inom verksamheten.   
 
 

6.3 Jämförelse med andra landsting 
Flera av Sveriges landsting arbetar med att minska sin användning av farliga kemikalier. Två 
landsting som kommit långt i sitt arbete med att fasa ut farliga kemiska ämnen är Stockholms läns 
landsting [SLL] och Västra Götalandsregionen [VGR]. Båda dessa landsting har genomfört 
kemikalieinventeringar, utfört riskanalyser och utarbetat utfasningsplaner för farliga kemiska 
ämnen. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide ligger till grund för såväl SLL:s, VGR:s som 
Landstinget Blekinges prioriteringar för vilka ämnesegenskaper som är oönskade och som därför 
bör fasas ut ur verksamheterna (Stockholms läns landsting, 2007; Västra Götalandsregionen, 
2008). Kriterierna för vilka ämnen som bör prioriteras i utfasningsarbetet är dock inte lika för de 
olika landstingen vilket försvårar en jämförelse. I denna kartläggning har varken allergena ämnen 
eller giftiga ämnen inkluderats, egenskaper som både SLL och VGR hänsyn till. Därtill inkluderar 
SLL och VGR både kemiska produkter och varor medan Landstinget Blekinge endast har kartlagt 
kemiska produkter i nuläget. En jämförelse försvåras dessutom av att Landstinget Blekinge inte 
kommit lika långt i utfasningsarbetet; för tillfället har endast den grundläggande kartläggningen 
utförts. Innan Landstinget Blekinge utfört riskanalyser och beslutat vilka ämnen som bör fasas ut 
är det svårt att göra någon jämförelse med andra landsting. Det är dock inte säkert att det är 
möjligt att jämföra de olika landstingens utfasningsarbete i framtiden, i varje fall inte med någon 
god kvalitet på jämförelserna.  
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6.4 Kartläggningens brister  
Under denna kartläggning har jag ett antal gånger noterat att de säkerhetsdatablad som funnits i 
KLARA inte har varit fullständiga eller uppdaterade. En del säkerhetsdatablad har dessutom varit 
direkt felaktiga. Detta kan ge upphov till felbedömningar vad gäller en produkts hälso- eller 
miljöfarlighet. Det är leverantörernas ansvar att förse kunderna med korrekt information om en 
produkt och kunderna har oftast inte något annat val än att lita på att den information som ges är 
riktig och uppdaterad. Även om sådana felaktigheter kan vara svåra för verksamhetsutövaren (i 
detta fall Landstinget Blekinge) att upptäcka påverkar detta inte verksamhetsutövarens skyldighet 
att ha kännedom om sin egen verksamhet enligt miljöbalkens kunskapskrav (SFS 1998:808, 2 kap, 
2§).  
 
Denna kartläggning inkluderar de PBT-ämnen, vPvB-ämnen och hormonstörande ämnen som 
finns upptagna i PRIO-databasen, SIN-listan och kandidatförteckningen. Hormonstörande 
ämnen och PBT-ämnen/vPvB-ämnen är mycket svåra att söka efter i KLARA vilket till stor del 
beror på att det inte finns riskfraser för dessa egenskaper. För hormonstörande ämnen finns det 
inte heller några allmänt vedertagna kriterier för hur man ska bedöma om ett ämne är 
hormonstörande eller inte. Eftersom det inte finns några sökkriterier i KLARA för att söka efter 
ämnen med hormonstörande, persistenta och bioackumulerande egenskaper hade jag inte hittat  
de 17 ämnen PBT-ämnen/vPvB-ämnen och de 7 hormonstörande ämnen som används inom 
Landstinget Blekinge om jag inte tagit hjälp av PRIO-databasen, SIN-listan och 
kandidatförteckningen. På grund av att det inte går att söka efter PBT-ämnen eller 
hormonstörande ämnen utan att granska varje enskilt säkerhetsdatablad finns det risk för att 
denna kartläggning inte omfattar samtliga ämnen med dessa farliga egenskaper. Inte heller om alla 
säkerhetsdatablad hade granskats hade vi kunnat vara säkra på att alla ämnen med 
hormonstörande, bioackumulerande och persistenta egenskaper hade inkluderats eftersom 
ekotoxikologiska och hormonstörande effekter inte är utredda för många ämnen.  
 
Det går inte att söka efter EG-nummer i KLARA. Det innebär att ett antal ämnen som finns 
upptagna på SIN-listan inte har kunnat kontrolleras mot KLARA. I SIN-lisan finns ett antal 
ämnen som inte har något CAS-nummer, men väl ett EG-nummer. Eftersom det inte går att söka 
efter EG-nummer i KLARA finns det en risk att något av dessa ämnen används i Landstinget 
Blekinge utan att de identifierats i denna kartläggning. Därtill finns det en risk att farliga ämnen 
inte inkluderats i kartläggningen på grund av att inte alla kemiska produkter är granskade i 
KLARA. Att en produkt är granskad i KLARA innebär bland annat att produkten kontrollerats 
så att den har rätt namn, CAS-nummer, riskfraser, brandklassificering och att farliga ingående 
ämnen finns angivna. Eftersom inte alla produkter som används inom Landstinget Blekinge är 
granskade kan flera produkter som innehåller farliga ämnen ha missats i kartläggningen. Farliga 
kemiska produkter kan även ha utelämnats från kartläggningen på grund av att de inte finns 
registrerade i KLARA. Enligt Petersson4 ska samtliga kemiska produkter som används inom 
Landstinget Blekinge registreras i KLARA men om alla produkter verkligen registreras är dock 
osäkert.  

                                                 
4 Magnus Petersson, miljösäkerhetsrådgivare vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2010-10-06. 
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7. REKOMMENDATIONER 
 

7.1 Fasa ut farliga ämnen  
Inom ramen för detta examensarbete har farliga kemiska produkter som används inom 
Landstinget Blekinge kartlagts. Kartläggningen har identifierat 287 hälso- eller miljöfarliga ämnen 
i cirka 550 kemiska produkter. För att nå en säker kemikaliehantering krävs fortsatt arbete och jag 
föreslår att Landstinget Blekinge arbetar efter den arbetsordning som presenteras nedan och i 
figur 3.  
 
Steg 1 – Kontrollera om produkterna används 
Som ett första steg mot en säkrare kemikaliehantering rekommenderar jag Landstinget Blekinge 
att kontrollera om de produkter som framkommit i denna kartläggning används (figur 3). 
Produkter som inte används eller som passerat bäst-före-datum bör sändas för destruktion. Att 
ha gamla kemiska produkter på hyllorna kan innebära en risk för den personal som hanterar 
produkterna eftersom vissa ämnen kan ändra ämnesegenskaper då de åldras. Ett exempel på detta 
är eter. Eter ska aldrig förvaras under längre tid eftersom peroxider bildas efter hand som etern 
åldras. Ju mer peroxider det finns i etern desto större är risken för att den ska explodera 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). Christensson5 uppger att Socialstyrelsen 
gick ut med ett larm om riskerna med gammal eter till alla landsting i landet år 2009. Till följd av 
detta gick man i Landstinget Blekinge igenom innehavet av eter, totalt hittades tio flaskor. Enligt 
Christensson bedömdes två av dessa utgöra fara för explosion vid förflyttning varvid polisens 
bombskyddsgrupp från Malmö tillkallades. Trots att de flesta kemiska produkter inte ger upphov 
till samma dramatik som 2009 års eterlarm rekommenderar jag att landstinget regelbundet går 
igenom förråden av kemiska produkter. Kemiska produkter som inte används bör skickas för 
destruering istället för att sparas i verksamheten. Jag rekommenderar att en kontroll för att 
sortera ut gamla och oanvända produkter utförs regelbundet, gärna i samband med den 
kemikalieinventering som utförs årligen. För att underlätta arbetet och tydligt beskriva 
ansvarsfördelningen bör skriftliga rutiner utformas.  
 
 

 
 

Figur 3. En kartläggning av farliga kemiska produkter har utförts i Landstinget Blekinge. Målsättningen har varit att 
kartläggningen ska ligga till grund för ett arbete med att fasa ut farliga kemiska produkter ur landstingets 
verksamheter.  För att nå detta mål rekommenderar jag en arbetsgång där lantstinget börjar med att kontrollera 
om produkterna som framkommit i kartläggningen de facto används. På alla produkter som används ska sedan 
en riskanalys utföras. När riskanalyserna utförts utformas en utfasningsplan och sedan kan arbetet med att fasa 
ut farliga kemiska produkter starta.   
 

 
Steg 2 – Gör riskanalyser 
Nästa steg är att undersöka vilken risk de farliga ämnena utgör för människa och miljö. Det är 
viktigt att skilja på farlighet och risk när man pratar om kemiska ämnen. Ett ämnes inneboende 
farlighet innebär en risk först när människa eller miljö exponeras. Risken för att ett ämne ska 
utgöra en fara för människa eller miljö beror inte bara på hur farligt ämnet är utan även på hur 
stor mängd som används och hur det hanteras. För att säkerställa att de produkter som hittats i 
kartläggningen hanteras på ett bra sätt rekommenderar jag att en riskanalys utförs för varje 
kemisk produkt. Om samma produkt används på flera olika arbetsplatser ska en riskanalys utföras 

                                                 
5 Annika Christensson, miljöchef vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2011-01-20. 
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på varje arbetsplats. Detta är av stor betydelse eftersom hanteringen kan skilja sig åt mellan olika 
arbetsplatser. Jag vill påminna Landstinget Blekinge om att inkludera avfallshantering i 
riskanalyserna – hur en produkt tas om hand som avfall kan ha stor betydelse för om människa 
och miljö exponeras. Med hjälp av riskanalyser kan brister i kemikaliehanteringen identifieras och 
förebyggas. Att utföra en riskanalys för de ämnen som framkommit i denna kartläggning är 
angeläget för att skydda människa och miljö men även för att uppfylla dagens lagkrav. För 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken (Landstinget Blekinges 
verksamheter är anmälningspliktiga) finns ett krav på verksamhetsutövaren att ”fortlöpande och 
systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. 
Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras.” (SFS 1998:901, 6§).  
 
En tredjedel av alla ämnen som framkommit i denna kartläggning bedöms vara så pass farliga att 
de finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas, Internationella 
Kemikaliesekretariatets substitutionslista eller i Reach kandidatförteckning. Jag rekommenderar 
att dessa ämnen samt ämnen som Landstinget Blekinge använder i stora mängder prioriteras i 
första hand då riskanalyser utförs.   
 
Steg 3 – Utforma en utfasningsplan  
Jag rekommenderar Landstinget Blekinge att utvärdera möjligheterna att fasa ut de ämnen med 
särskilt farliga egenskaper – utfasningsämnen (tabell 4) – som framkommit i denna kartläggning 
samt att arbeta fram en utfasningsplan för dessa. Om det inte är möjligt att substituera vissa 
produkter bör landstinget sträva efter att minska användningen av dessa. Denna rekommendation 
är förenlig med miljöbalken som fastställer att verksamhetsutövare ”skall undvika att använda 
eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker 
för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som 
kan antas vara mindre farliga.” (SFS 1998:808, 2 kap, 4§) Utfasningsplanen bör även omfatta 
farliga ämnen – riskminskningsämnen (tabell 4) – som framkommit i denna kartläggning och där 
riskbedömningar visar att de utgör en risk för människa eller miljö. För att kunna redovisa 
resultaten av en utfasning bör en undersökning av användandet i dagsläget utföras innan en 
utfasning påbörjas. Landstinget bör fastställa hur resultatet ska göras mätbart. En minskning kan 
mätas på flera olika sätt (minskning av volym/ vikt, spädning/aktiv substans). För att underlätta 
arbetet bör därför valet av metod fastställas innan arbetet med att fasa ut farliga produkter 
påbörjas.  
 
Steg 4 – Fasa ut farliga kemiska produkter 
När en utfasningsplan är utformad kan arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter börja. 
För att utfasningsarbetet ska bli effektivt rekommenderar jag Landstinget Blekinge att verka för 
att utfasningsplanen ska vara ett aktivt dokument ute i verksamheterna.  
 
 

7.2 Inköpsbegränsningar 
 
7.2.1 Beakta total kostnad för farliga kemiska produkter  

Denna kartläggning har identifierat 287 hälso- eller miljöfarliga ämnen som används i cirka 550 
kemiska produkter. Genom att fasa ut eller minska användningen av farliga ämnen kan 
Landstinget Blekinge – förutom att minska riskerna för hälso- eller miljöskada – även minska sina 
kostnader. Användning av farliga kemiska produkter innebär ofta en merkostnad för landstinget 
enligt Christensson6 eftersom det för farliga kemiska produkter även tillkommer kostnader för 
bland annat skyddsutrustning, avfallshantering och transporter av farligt gods. Kostnader för 
kemiska produkter bör av denna anledning inte bara räknas som den faktiska inköpskostnaden. 

                                                 
6 Annika Christensson, miljöchef vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2011-03-22. 
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I vissa fall är även inköpskostnaden högre för farliga produkter än för mindre farliga sådana. Idag 
uppgår kostnaderna för inköp av kemiska produkter inom Landstinget Blekinge till cirka  
5 miljoner kronor7. Denna beräkning baseras på upphandlingar för dentala förbrukningsartiklar, 
rengöringsmedel, desinfektionsmedel, maskindiskmedel, städkemikalier samt laboratorieartiklar 
till laboratoriet för klinisk patologi och cytologi. Eftersom upphandlingarna i vissa fall även 
omfattar utrustning är den totala kostnaden för de kemiska produkter som köps in något osäker. 
Laboratorieartiklar till laboratoriet för klinisk kemi inkluderas inte i kostnadsberäkningen ovan 
eftersom upphandlingen av dessa artiklar utförts tillsammans med Landstinget Kronoberg. I 
denna upphandling ingår även förbrukningsvaror varför kostnaden för enbart de kemiska 
produkterna är svår att beräkna. I de beräknade 5 miljoner kronor som Landstinget Blekinge 
årligen spenderar på kemiska produkter ingår inte kostnader för exempelvis säkerhetsutrustning, 
transporter och avfallshantering. För att minska landstingets kostnader för hantering av farliga 
kemikalier samt för att minska risken för skada på människa och miljö rekommenderar jag 
Landstinget Blekinge att alltid köpa den mist farliga kemiska produkten med hänsyn taget till 
funktion och kvalitet. Genom att göra så uppfylls också miljöbalkens krav på verksamhetsutövare 
att ”undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som 
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana 
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.” (SFS 1998:808, 2 kap, 4§) I de fall 
då kemiska produkter med farliga egenskaper måste köpas in eftersom de inte kan substitueras 
rekommenderar jag att produktkrav formuleras med särskild omsorg i syfte att minimera 
påverkan på hälsa och miljö.  
 
Hur en produkt tas omhand som avfall kan ha stor betydelse för om det sker någon negativ 
påverkan på människa eller miljö. I Landstinget Blekinges miljöplan (1999) står att ”Landstinget 
ska ha ett livscykelperspektiv vid upphandling och beakta varans totala miljöpåverkan från 
tillverkning till avfall”.  Trots detta beaktas mycket sällan kostnader och miljöpåverkan vid 
avfallshantering då kemiska produkter köps in, uppger Christenson8. Genom att inkludera 
kostnader för avfallshantering ges en mer rättvis bild av en kemisk produkts totala kostnad. 
Många farliga kemiska produkter ska hanteras som farligt avfall. Larsson9 uppger att hanteringen 
för avfallsfraktioner som räknas som farliga är dyrare än hanteringen av till exempel brännbart 
avfall och papper. Genom att byta ut produkter med farliga egenskaper mot mindre farliga kan 
Landstinget Blekinge – förutom att minska riskerna för hälso- eller miljöskada – även minska sina 
kostnader för avfallshantering. Av denna anledning rekommenderar jag att landstinget skapar 
rutiner för att inkludera kostnader för avfallshantering vid inköp och upphandling av kemiska 
produkter. I beslutet att köpa in en kemisk produkt bör produktens totala kostnad vägas in – 
såväl inköpskostnad som hanterings- och avfallskostnader. Även miljöpåverkan vid 
avfallshantering bör inkluderas i bedömningen av kemiska produkter som landstinget har för 
avsikt att köpa in. De inköpsbegränsningar som rekommenderas för kemiska produkter kan med 
fördel användas även vid upphandlig av varor. 
 
 
7.2.2 Begränsa inköp av särskilt farliga produkter  

Risken för att människor och miljö exponeras för farliga ämnen kan i många fall minskas till en 
acceptabel nivå genom att de farliga ämnena hanteras på ett korrekt sätt. För ämnen med 
synnerligen farliga egenskaper väger dock farligheten ibland så tungt att användning av dessa bör 
undvikas. För att säkerställa att Landstinget Blekinge inte köper in produkter som senare behöver 
fasas ut rekommenderar jag att landstinget inför inköpsbegränsningar på produkter som 
innehåller ämnen som klassificeras som utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionen (tabell 9). 

                                                 
7 Magnus Petersson, miljösäkerhetsrådgivare vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2011-04-11. 
8 Annika Christensson, miljöchef vid Landstinget Blekinge. Personlig kommunikation 2011-02-09. 
9 Johan Larsson, fastighetsförvaltare vid Landstinget Blekinge. Telefonsamtal 2011-02-23.  
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Denna rekommendation är i linje med Landstinget Blekinges miljöplan som anger att ett av 
målen är att landstinget ska ”tillse att kemikalier som finns på kemikalieinspektionens 
begränsningslista ej används”. (Landstinget Blekinges miljöplan, 1999)  
 
För att kunna uppfylla detta mål rekommenderar jag Landstinget Blekinge att använda 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas som en guide över vilka ämnen som inte bör köpas in till 
verksamheten. Jag rekommenderar att även Internationella kemikaliesekretariatets SIN-lista och 
Reach kandidatlista används som förteckningar över ämnen som bör undvikas. I denna 
kartläggning har flera särskilt farliga ämnen framkommit med hjälp av sökningar i PRIO-
databasen, SIN-listan och kandidatlistan. Dessa ämnen hade inte kunnat identifieras som särskilt 
farliga om jag inte använt mig av ovan nämnda förteckningar. Ett exempel på detta är Polyetylen 
tert-oktylfenol (CAS 9002-93-1).  Polyetylen tert-oktylfenol klassificeras som giftig för vattenlevande 
organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53) enligt KLARA. 
Enligt SIN-listan tillhör dock ämnet en grupp ämnen med hormonstörande effekter. Dessutom 
bryts ämnet ned till en persistent förening, oktylfenol. Eftersom sådan information inte kan ges via 
riskfraser i KLARA rekommenderar jag att PRIO-databasen, SIN-listan och kandidatlistan 
används för att få mer information om produkter som landstinget avser att köpa in.   
 
 

Tabell 9. Utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionen.  Ämnen med dessa egenskaper  
bör undvikas då kemiska produkter upphandlas. 

Egenskaper Riskfraser 

Cancerogent (kategori 1 och 2) R45, R49  

Hormonstörande  
Inga riskfraser finns i dagsläget för 
hormonstörande ämnen.    

Mutagent (kategori 1 och 2) R46  

Mycket giftigt för vattenlevande organismer och 
kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön 

R50/53  

Ozonnedbrytande  R59 

PBT/vPvB – Persistenta, Bioackumulerande och 
Toxiska/mycket Persistenta och mycket 
Bioackumulerande  

Inga riskfraser finns i dagsläget för 
PBT-ämnen och vPvB-ämnen.    

Reproduktionsstörande (kategori 1 och 2) R60, R61 

Särskilt farliga metaller (Kvicksilver, kadmium samt 
bly med dess föreningar) 

Inga riskfraser finns idag för kvicksilver, 
kadmium, bly med dess föreningar   

 
 
 
7.2.3 Köp in produkter som är testade och riskbedömda enligt Reach 

För att säkerställa att de kemiska produkter som Landstinget Blekinge köper in är testade och 
riskbedömda enligt Reach rekommenderar jag att följande frågor ställs till leverantörer i samband 
med upphandling eller inköp:  
 

1. Är alla ingående kemiska ämnen testade och riskbedömda i enlighet med REACH? 
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2. Innehåller produkten några ämnen som är utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionen? 

 
Om leverantören svarar ja på någon av dessa frågor bör en annan produkt väljas istället. Om det 
inte går att substituera produkten bör landstinget begära hjälp av leverantören att visa att 
användningen inte leder till skada på människa eller miljö.  
 
 

7.3 Ytterligare rekommendationer 
Utöver de rekommendationer som angetts i styckena ovan rekommenderar jag Landstinget 
Blekinge att: 
 

1. Undersöka vad de kvicksilverhaltiga produkter som framkommit i denna kartläggning 
används till. Syftet med detta är att verifiera att användningen är förenlig med svensk 
lagstiftning. Om så inte är fallet bör åtgärder vidtas för att säkerställa att lagstiftningen 
följs.  

 

2. Undersöka om det finns några skillnader i farlighet mellan produkter och varor som köps 
in centralt jämfört med de som köps in lokalt (central inköpsenhet jämfört med ute i 
verksamheterna). En utredning som utförts i Stockholms läns landsting visade enligt 
Vass10 att kemiska produkter och varor som köptes in direkt av avdelningarna var miljö- 
och hälsofarliga i större utsträckning än de produkter och varor som köptes in centralt.  
 

3. Gå igenom de produkter som granskats i KLARA efter september 2010. Produkter som 
inte var granskade då denna kartläggning utfördes kan innehålla farliga ingående ämnen 
som har missats. 

 

4. Utföra en ny kartläggning med fokus på miljö och arbetsmiljö. Denna kartläggning 
omfattar inte allergiframkallande, frätande, akut giftiga, brandfarliga och explosiva ämnen. 
För att säkerställa att personal inte utsätts för onödig risk i arbetet rekommenderar jag att 
en ny kartläggning samt en riskbedömning för ämnen med dessa egenskaper utförs. 

 
 

7.4 Avslutande rekommendation 
Slutligen vill jag påminna om att det kan ta lång tid innan hälso- eller miljöeffekter uppträder eller 
kan kopplas till kemikaliepåverkan. På grund av detta är det viktigt att tillämpa 
försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier med farliga egenskaper. Av denna anledning 
rekommenderar jag Landstinget Blekinge att arbeta aktivt med att tillämpa försiktighetsprincipen, 
såväl vid inköp som vid hantering av kemiska produkter.  
 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (SFS 1998:808, 2 kap. 3§) 
 

                                                 
10 Anne-Marie Vass, miljöcontroller vid Karolinska Universitetssjukhuset. Personlig kommunikation 2010-10-19. 
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Bilaga 1  
 
Riskfraser (R-fraser) beskriver kemiska produkters inneboende egenskaper och ska används då 
kemiska produkter klassificeras (KIFS 2005:7).  

 R1 Explosivt i torrt tillstånd 

 R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak 

 R3 Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak 

 R4 Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar 

 R5 Explosivt vid uppvärmning 

 R6 Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft 

 R7 Kan orsaka brand 

 R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand 

 R9 Explosivt vid blandning med brännbart material 

 R10 Brandfarligt 

 R11 Mycket brandfarligt 

 R12 Extremt brandfarligt 

 R14 Reagerar häftigt med vatten 

 R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser 

 R16 Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen 

 R17 Självantänder i luft 

 R18 Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas 

 R19 Kan bilda explosiva peroxider 

 R20 Farligt vid inandning 

 R21 Farligt vid hudkontakt 

 R22 Farligt vid förtäring 

 R23 Giftigt vid inandning 

 R24 Giftigt vid hudkontakt 

 R25 Giftigt vid förtäring 

 R26 Mycket giftigt vid inandning 

 R27 Mycket giftigt vid hudkontakt 

 R28 Mycket giftigt vid förtäring 

 R29 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten 

 R30 Kan bli mycket brandfarligt vid användning 

 R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra 

 R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra 

 R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador 

 R34 Frätande 

 R35 Starkt frätande 

 R36 Irriterar ögonen 

 R37 Irriterar andningsorganen 

 R38 Irriterar huden 

 R39 Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador 

 R40 Misstänks kunna ge cancer 

 R41 Risk för allvarliga ögonskador 

 R42 Kan ge allergi vid inandning 

 R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

 R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare 



 
 

 R45 Kan ge cancer 

 R46 Kan ge ärftliga genetiska skador 

 R48 Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering 

 R49 Kan ge cancer vid inandning 

 R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

 R51 Giftigt för vattenlevande organismer 

 R52 Skadligt för vattenlevande organismer 

 R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

 R54 Giftigt för växter 

 R55 Giftigt för djur 

 R56 Giftigt för marklevande organismer 

 R57 Giftigt för bin 

 R58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön 

 R59 Farligt för ozonskiktet 

 R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

 R61 Kan ge fosterskador 

 R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 

 R63 Möjlig risk för fosterskador 

 R64 Kan skada spädbarn under amningsperioden 

 R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 

 R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 

 R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 

 R68 Möjlig risk för bestående hälsoskador 

 
 
 



 
 

Bilaga 2  
 
Definitioner för avfall, kosmetisk produkt, läkemedel, medicinteknisk produkt, radioaktivt ämne 
samt veterinärmedicinskt läkemedel.  
 
Avfall: ämne, substans eller föremål som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av 
med, avser göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. (SFS 1998:808, 15 kap, 1§)  
 
 
Kosmetisk produkt: Ämnen eller blandningar som är avsedda att appliceras utvärtes på  

 överhud  

 hår  

 hårbotten  

 naglar 

 läppar  

 yttre könsorgan  

 tänder eller  

 slemhinnor i munhålan 
med syfte att rengöra, parfymera eller skydda kroppsdelarna så att de bevaras i gott skick, 
förändras utseendemässigt eller så att kroppslukt förbättras. 
(76/768/EEG10, art 1 p.1) 
 
 
Läkemedel: Varje ämne eller kombination av ämnen som  

 tillhandahålls för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor eller djur 

 genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan kan användas för att 
modifiera, korrigera eller återställa fysiologiska funktioner  

 kan användas för att ställa diagnos. (SFS 1992:859, 1§) 
 
 
Medicinteknisk produkt: En produkt som, enligt tillverkaren, ska användas separat eller i 
kombination med annat för att:  

 påvisa, förebygga, behandla, lindra eller övervaka en sjukdom 

 påvisa, behandla, lindra, övervaka eller kompensera en skada eller funktionsnedsättning  

 undersöka, ändra eller ersätta en fysiologisk process eller anatomin  

 kontrollera befruktning. (SFS 1993:584) 

 

 
Radioaktivt ämne: ”Ett ämne som innehåller en eller flera radionuklider, vars aktivitet eller 
koncentration inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt.” (96/29/Euratom, art. 1) 
 
 
Veterinärmedicinskt läkemedel: Varje ämne eller kombination av ämnen som  

 tillhandahålls för att behandla eller förebygga sjukdom hos djur 

 genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan kan användas för att 
modifiera, korrigera eller återställa fysiologiska funktioner hos djuret  

 som tillförs djur i syfte att ställa diagnos. (2001/82/EG, art. 1, p. 2) 



 
 

Bilaga 3 
 
Kriterier för identifiering av långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen samt mycket 
långlivade och mycket toxiska ämnen. Bilaga XIII till Reach (EG-förordning nr 1907/2006) 
 
I denna bilaga fastställs kriterierna för identifiering av: 
 

i) långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), och 
ii) mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen). 
 
Ett ämne identifieras som ett PBT-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 1.1, 1.2 och 1.3. Ett 
ämne identifieras som ett vPvB-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 2.1 och 2.2. Denna 
bilaga skall inte tillämpas på oorganiska ämnen, men däremot på organiska metallföreningar. 
 
1. PBT-ÄMNEN 
Ett ämne som uppfyller samtliga tre kriterier i avsnitten nedan är ett PBT-ämne. 
 
1.1 Persistens 
Ett ämne uppfyller persistenskriteriet (P-) om 
 

 halveringstiden i havsvatten är längre än 60 dagar, eller 

 halveringstiden i söt- eller brackvatten är längre än 40 dagar, eller 

 halveringstiden i havssediment är längre än 180 dagar, eller 

 halveringstiden i söt- eller brackvattenssediment är längre än 120 dagar, eller 

 halveringstiden i jord är längre än 120 dagar. 

  
Bedömningen av ämnets persistens i miljön skall baseras på tillgängliga uppgifter om 
halveringstiden som insamlats under lämpliga betingelser, vilka skall beskrivas av registranten. 
 
1.2 Bioackumulering 
Ett ämne uppfyller bioackumuleringskriteriet (B-) om  

 

 biokoncentrationsfaktorn (BCF) är högre än 2 000. 
 

Bedömningen av bioackumuleringen skall baseras på uppmätt biokoncentration 
i vattenlevande arter. Data från arter i såväl sötvatten som havsvatten kan användas. 
 
1.3 Toxicitet 
Ett ämne uppfyller toxicitetskriteriet (T-) om 

 

 nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid långvarig exponering för marina organismer eller 
sötvattensorganismer understiger 0,01mg/l, eller 

 ämnet klassificeras som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 eller 
2) eller reproduktionstoxiskt (kategori 1, 2 eller 3), eller 

 det finns andra belägg för ämnets kroniska toxicitet, genom att ämnet klassificeras som T, 
R48 eller Xn, R48 i enlighet med direktiv 67/548/EEG. 

 



 
 

2. vPvB-ÄMNEN 
Ett ämne som uppfyller kriterierna i avsnitten nedan är ett vPvB-ämne. 
 
2.1 Persistens 
Ett ämne uppfyller kriteriet på hög persistens (vP-) om 
 

 halveringstiden i havs-, söt- eller brackvatten är längre än 60 dagar, eller 

 halveringstiden i havssediment, sötvattens- eller brackvattensediment är längre än 180 
dagar, eller 

 halveringstiden i jord är längre än 180 dagar. 
 
2.2 Bioackumulering 
Ett ämne uppfyller kriteriet för mycket bioackumulerande (vB-) om  
 

 biokoncentrationsfaktorn är högre än 5 000. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 4 
 
Sammanställning av farliga kemiska produkter, enligt kriterier i stycke 2.1, som används inom Landstinget Blekinges verksamheter. Ämnen med grå 
markeringar finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas (PRIO), Internationella kemikaliesekretariatets substitutionslista (SIN-listan), 
Reach-förordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning EG 1907/2006) eller har ämnesegenskaper som gör dem till utfasningsämnen enligt 
PRIO (tabell 4). CAS-nummer är identifikationsnummer för kemiska ämnen. Riskfraser och H-fraser (hazard – engelska för risk) beskriver kemiska 
produkters inneboende egenskaper och används inom EU för att klassificera kemiska produkters miljö- och hälsorisker. 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 8 
R22, R38, 
R41, R43, 

R50 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande    

1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6 2 
R10, R20, 
R36/37/38, 

R51/53 
     

1,3-Bensendiol 108-46-3 2 
R22, R36/38, 

R50 
     

1,3-Butadien 106-99-0 1 
R12, R45, 

R46 
Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2)  

Ämne klassificerat 
som carcinogent, 

mutagent och/eller 
reproduktionstoxiskt 

(CMR) 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

1,3,5-Trimetylbensen 108-67-8 1 
R10, R37, 

R51/53 
     

1,4-Dioxan 123-91-1 1 
R11, R19, 

R36/37, R40, 
R66 

     

1-Epinefrin 51-43-4 1 

R23/24/25, 
R33, 

R36/37/38, 
R52/53 

     

1-fenyl-3-pyrazolzolidon 92-43-3 1 R22, R51/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

1,10-Fenantrolin, monohydrat 5144-89-8 1 R25, R50/53      

1H-Bensotriazol 95-14-7 3 
R20/22, R36, 

R52/53 
     

2,2,4-Trimetylpentan 540-84-1 2 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön 

   

2-(2-Metoxietoxi)etanol 111-77-3 1 R63      

2-Amino-2-metylpropanol 124-68-5 1 
R36/38, 
R52/53 

     

2-bensyl-4-klorfenol 120-32-1 1 
R22, R37/38, 
R41, R50/53 

     

2-Bromo-2-nitro-1,3-
propandiol 

52-51-7 2 
R21/22, 

R37/38, R41, 
R50 

     

2-Butanonoxim 96-29-7 11 
R21, R40, 
R41, R43 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Hög kronisk giftighet, 
allergiframkallande 

   

2-Etylhexansyra 149-57-5 1 R63      

2-Metyl-4-isotiazolin-3-on 2682-20-4 3 
R23/24/25, 
R34, R43, 

R50 
     

2-Metylbutan 78-78-4 2 
R12, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

     

2-Oktyl-1-dodecanol 5333-42-6 1 
R36/37/38, 

R52/53 
     

2-Phenylphenol sodium salt 
tetrahydrate 

6152-33-6 3 
R22, R37/38, 

R41, R50 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

3-Aminopropyl-dodecyl-1,3-
propandiamin 

2372-82-9 1 
R22, R35, 

R50 
     

3-(2'-Aminoetylamino)-propyl 
trimetoxisilan 

1760-24-3 1 
R38, R41, 

R43, R52/53 
     

3-(3,4-Diklorfenyl)-1,1-
dimetylurea 

330-54-1 3 
R22, R40, 
R48/22, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande    

3-(3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-
t-butyl-4-
hydroxifenylpropionatetoxilat 

104810-48-2 1 R43, R51/53      

3,3',4,4'-Tetraaminobifenyl, 
tetrahydroklorid 

7411-49-6 1 
R36/37/38, 

R40 
     

3,3'-
oxybis(etylenoxy)bis(propyla
min) 

4246-51-9 1 R34, R52/53      

3-Karen 13466-78-9 1 
R10, R43, 

R50/53 
     

4-Metylaminofenolsulfat 55-55-0 3 
R22, R43, 
R48/22, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 
Allergiframkallande 

   

4-tert-Amylfenol 80-46-6 1 
R21/22, R34, 

R51/53 
     

4,5-Diklor-2-n-octyl-4-
isotiazolin-3-on 

64359-81-5 1 
R21/22, R23, 

R34, R37, 
R43, R50 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

5-Klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-
on 

26172-55-4 1 
R23/24/25, 
R34, R43, 

R50/53 
     

10-Undecenoic acid (volym) 112-38-9 1 
R36/37/38, 

R52/53 
     

Advia Reagent probe wash 2 
Ny 

 1 
R20/21/22, 

R34,  
R68/20/21/22 

     

Alifatiska kolväten 
(blandning)(<0,1%benzen) 

 1 
R11, R38, 

R51/53, R67 
     

Alkaryl kolväte  1 R53      

Akrylsyra 79-10-7 2 
R10, 

R20/21/22, 
R35, R50 

     

Alkoholetoxylat C12-C15 (7 
EO) 

68131-39-5 9 
R22, R41, 

R50 
     

Alkyldimetylbensylammonium 
klorid 

68391-01-5 1 
R22, R34, 

R50 
     

Alkyl-, aryl- eller 
alkylarylestrar av 
monometakrylsyra 

 2 
R36/37/38, 

R51/53 
     

Alkylatbensin 4-takt 
 Bensenhalt <0,1% 

64741-64-6 1 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

     

Alkyldimetylbensylammonium 
klorid 

68391-01-5 2 
R22, R34, 

R50 
     

Alkylfenol 118-82-1 1 
R36/37/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Potentiella PBT/vPvB    

Alkyl-propylendiamin-
guanidin-diacetat 

85681-60-3 2 
R22, R34, 

R50 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Alizarin 72-48-0 1 
R22, 

R36/37/38, 
R46 

     

Aluminiumsulfat 10043-01-3 1 
R20/21/22, 

R41, R50/53, 
R68 

     

Akridinorange zinkklorid 
dubbelsalt 

10127-02-3 1 R68      

Ammoniak >= 25 % 1336-21-6 12 R34, R50      

Ammoniumdikromat 7789-09-5 1 

R2, R21, 
R25, R26, 

R34, R42/43, 
R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R60, 
R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2), 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och 2). Hög kronisk 
giftighet. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet. 
Allergiframkallande. 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Ammoniumtiocyanat 1762-95-4 1 
R20/21/22, 

R32, R52/53 
     

Aminoxid 70592-80-2 3 
R38, R41, 

R50 
     

Amins, C12-18-alkyldimetyl, 
N-oxids 

68955-55-5 1 
R38, R41, 

R50 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Anilin 62-53-3 1 

R23/24/25, 
R40, R41, 

R43, 
R48/23/24/25

, R50, R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Mutagen (kategori 3). 
Allergiframkallande. 

Substans av särskilt 
intresse 

Misstänks kunna ge 
cancer och upphov till 

mutationer. Mycket 
giftig. Har detekterats i 
människlig vävnad och 

miljö. 

 

Aniline, N-Phenyl, 
reaktionsprodukt med 2,4,4-
Trimethylpenten 

68411-46-1 1 R51/53      

AT 198 Rostlösare  1 
R12, R36, 

R38, R52/53, 
R67 

     

Auramin O 2465-27-2 1 
R22, R24, 

R40 
     

Barbital 57-44-3 2 
R22, R42/43, 

R61 
     

Basiskt fuksin 632-99-5 1 R22, R40      

Basolja - petroleumdestillat 64741-88-4 1 R45 
Utfasningsämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Bensalkonklorid Lösning 8001-54-5 2 
R21/22, R34, 

R50 
     

Benzalkoniumchlorid 68424-85-1 1 
R21/22, R34, 

R50 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Bensen 71-43-2 2 

R11, R36/38, 
R45, R46, 

R48/23/24/25
, R65 

Utfasningsämne 

CMR (carcinogen 
kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Bensin (Bensenhalt <1 vikt%) 86290-81-5 1 

R11, R36/38, 
R45, R46, 

R48/23/24/25
, R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 

(Innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

   

Bensalkoniumklorid 63449-41-2 1 
R21/22, R34, 

R50 
     

Bensylalkyldimetylammonium
klorid C12-C14 

85409-22-9 2 
R21/22, R34, 

R50 
     

Bensotriazolhydroxifenyl-
beredning 

 1 R43, R51/53      

N.N-bis-(2-hydroxypropyl)-p-
toluidin 

38668-48-3 2 R22, R51/53      

Bis (2-hydroxyetyl) Oleylamin 25307-17-9 1 
R22, R34, 

R50 
     

Bisfenol A och epiklorhydrin, 
reaktionsprodukt med 
medelmolekylvikt <=700 

25068-38-6 8 
R36/38, R43, 

R51/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande. 

   

Bitrex 3734-33-6 2 
R22, 

R36/37/38, 
R52/53 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Bly 7439-92-1 1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Bly(II)acetat trihydrat puriss 6080-56-4 1 
R33, R48/22, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Bly(II)klorid 7758-95-4 1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Bly(II)kromat 7758-97-6 1 
R33, R40, 

R50/53, R61, 
R62 

Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Bly(II)nitrat 10099-74-8 1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Blyoxid 1335-25-7 1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62, R8 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). Särskilt farliga 
metaller (Pb). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Borsyra 10043-35-3 9 R60, R61 Utfasningsämne 
CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

BRIJ 35p 9002-92-0 1 
R22, R38, 

R41, R51/53 
     

Brom 7726-95-6 1 
R26, R35, 

R50 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Mycket hög akut 

giftighet 
   

Bronopol 52-51-7 1 
R21/22, 

R37/38, R41, 
R50 

     

Butoxykarbonylmetyl-
butylftalat 

85-70-1 1 
R20/21/22,  
R36/37/38, 
R53, R68 

     

Chlorhexidine diacetate salt 
hydrate 

56-95-1 5 R50/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Clear Lube  1 R12, R52/53      

Contact Protect  1 
R11, R36/38, 
R52/53, R67 

     

Cyklohexan 110-82-7 6 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

   

Cykloheximid 66-81-9 1 
R28, R51/53, 

R61, R68 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande, (kategori 1 

och 2) mutagen 
(kategori 3). Mycket 
hög akut giftighet. 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Cypermetrin 52315-07-8 1 
R20, R25, 
R36/37/38, 

R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande. 

   

Deoxycholsyra, 
mononatriumsalt 

302-95-4 1 
R22, R37, 

R52/53 
     

Destillat (petroleum), 
vätebehandlad lätta 

64742-47-8 1 
R10, R38, 

R51/53, R65, 
R66, R67 

     

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade 
tunga paraffiniska 

64742-65-0 2 R45, R65 
Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 
nafteniska 

64742-52-5 1 R45, R65 
Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

De Trey Zink cement pulver  1 
R36/38, 
R50/53 

     

Dibutylftalat (DFT) 84-74-2 2 
R50, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2)  
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Dietanol-p-Toluidin 3077-12-1 4 
R22, R37/38, 
R41, R52/53 

     

N,N-Dimetyl-1-naftylamin 86-56-6 1 
R22, 

R36/37/38, 
R51/53 

     

Diglycidyl Bisfenol A Harts 25085-99-8 1 
R36/38, R43, 

R51/53 
     

N,N-Dimetylacetamid 127-19-5 2 R20/21, R61 Utfasningsämne 
CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2)  
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Dimetylarsinsyra, natriumsalt 124-65-2 1 
R23/25, 
R50/53 

     

Dimetylformamid 68-12-2 2 
R20/2, R36, 

R61 
Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2)  
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

N,N-Dimetyl-p-toluidin 99-97-8 7 
R23/24/25, 

R33, R52/53 
     

Dioktyl-dimetyl-
ammoniumklorid 

68424-95-3 1 
R10, R22, 
R34, R50 

     

Dodecylmetakrylat 142-90-5 1 
R36/37/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

   

Deoxycholsyra, 
mononatriumsalt 

302-95-4 1 
R22, R37, 

R52/53 
     

EA 50 FÄRGLÖSNING/ 
ORTO 

 1 
R11, 

R20/21/22,  
R68/20/21/22 

     

EA-50 enl.Papanicolaou´s 
lösning Histolab 

 1 
R11, 

R20/21/22, 
R68/20/21/22 

     

Epiklorhydrin                         
(1-kloro-2,3-epoxypropan) 

106-89-8 2 

R10,  
R23/24/25, 
R34, R43, 

R45 

Utfasningsämne 
CMR carcinogen 

(kategori 1 och 2). 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Eriokromsvart T 1787-61-7 1 R36, R51/53      

Etidiumbromid 1239-45-8 1 
R22, R26, 
R36/37/38, 

R68 
     

Ethylenediaminetetraacetic 
acid 

60-00-4 2 R36, R52/53      

Etoxilerad kokosalkylamin 61791-14-8 1 
R22, R36, 

R51/53 
     

Etylenglykolbistioglykolat 123-81-9 2 R22, R51/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Etylenglykolmonometyleter 109-86-4 4 
R10, 

R20/21/22, 
R60, R61 

Utfasningsämne 
CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2)  
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Etylenoxid (oxiran) 75-21-8 2 
R12, R23, 
R36/37/38, 
R45, R46 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2)  

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Etylklorid 75-00-3 2 
R12, R40, 

R52/53 
     

Express 2 Light Body 
bas+katalysator 

 1 R52/53      

Fasadgrund (Caparol)  1 R52/53,  R66      

Fast Garnet GBC sulfat 101-89-3 1 R33, R45      

Fast Blue BB Salt 
hemi(zinkklorid)salt 

5486-84-0 1 
R20/21/22,R4

0,R68 
     

Fast Green FCF 2353-45-9 1 R68      

Fedtalkoholethoxylat-7  1 
R22, R41, 

R50 
     

Fenol (fenylalkohol) 108-95-2 7 

R23/24/25, 
R34, 

R48/20/21/22
, R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Mutagen (kategori 3)    

Fenol, polymer med 
formaldehyd, glycidyl eter 

28064-14-4 1 
R36/38, R43, 

R51/53 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Fenolftalein 77-09-8 1 R22, R40   Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Fettalkoholetoxilat 68439-50-9 1 
R22, R41, 

R50 
     

Formaldehyd, polymer med 
(klormetyl)oxiran och fenol 

9003-36-5 1 
R36/38, R43, 

R51/53 
     

Formaldehyd >=25% 50-00-0 11 
R23/24/25, 
R34, R40, 

R43 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande 
Substans av särskilt 

intresse 

Misstänks kunna ge 
cancer. Rapporteras 
vara mutagen och 

reproduktionstoxisk. 
Har detekterats i 

människor och miljö. 

 

Fotogen 8008-20-6 2 
R10, R38, 

R51/53, R65, 
R66, R67 

     

Freegenol Temporary Pack 
Base 

 1 R50/53      

Gentamycinsulfat 1405-41-0 1 
R36/37, 

R42/43, R50, 
R61 

     

Glutaraldehyd >=50% 
(Pentandial) 

111-30-8 4 
R23/25, R34, 
R42/43, R50 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande    

Heptan 142-82-5 6 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

n-Hexan 110-54-3 11 

R11, R38, 
R48/20, 

R51/53, R62, 
R65, R67 

  
Substans av särskilt 

intresse 

Misstänks vara 
reproduktionstoxisk. 

Rapporteras ha 
hormonstörande och 
neurologiska effekter. 

 

Hydrokinon (1,4-
dihydroxybenzene) 

123-31-9 16 
R22, R40, 
R41, R43, 
R50, R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Mutagen (kategori 3) 
Allergiframkallande 

   

Hydroxifenyl-bensotriazol 
derivat 

127519-17-9 1 R51/53      

Hydroxylammoniumklorid 5470-11-1 1 
R22, R36/38, 
R43, R48/22, 

R50 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande    

Ibuprofen fri syra 15687-27-1 1 
R22, R51/53, 

R63 
     

IRM, kapslar  1 R22, R50/53      

Isobutylmetakrylat 97-86-9 1 
R10,R36/37/3

8,R43,R50 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Allergiframkallande    

Isoparaffiner 90622-56-3 2 R51/53      

Jod 7553-56-2 5 R20/21, R50      

Jod-2-propynylbutylkarbamat 55406-53-6 3 
R20/22, R41, 

R50 
     

Järn(II)sulfat 7720-78-7 2 
R22, 

R36/37/38, 
R52/53 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kadmiumsulfat 10124-36-4 1 

R25, R26, 
R45, R46, 
R48/23/25, 

R50/53, R60, 
R61 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och2), 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och2). Särskilt farliga 

metaller (Cd). Hög 
kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Kaliumcyanid (Cyankalium) 151-50-8 1 
R26/27/28,R3

2,R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

   

Kaliumdikromat 7778-50-9 2 

R21, R25, 
R26, R34, 

R42/43, R45, 
R46, R48/23, 
R50/53, R60, 

R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och2), 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och2).  Hög kronisk 
giftighet. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet. 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kaliumhexacyanoferrat (II) 
trihydrat 

14459-95-1 1 R52/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kaliumkromat 7789-00-6 1 
R36/37/38, 
R43, R46, 

R49, R50/53 
Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och2). 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kaliumpermanganat krist. 
puriss 

7722-64-7 4 
R22, R50/53, 

R8 
Prioriterat 

riskminsknings-ämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Kaliumtiocyanat 333-20-0 1 
R20/21/22, 

R32, R52/53 
     

Kathon    (5-Klor-2-metyl-2H-
isotiazol-3-on och 2-metyl-
2H-isotiazol-3-on (3:1), 
blandning av 26172-55-4 och 
2682-20-4) 

55965-84-9 29 
R23/24/25, 
R34, R43, 

R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 
Allergiframkallande 

   

Kinin 130-95-0 1 
R22, 

R36/37/38, 
R42/43, R53 

     

Kininhydroklorid, dihydrat 6119-47-7 1 
R20/21/22, 
R36/37/38, 

R42/43, R53 
     

Klordioxid 10049-04-4 1 
R26, R34, 

R50, R6, R8 
     

Kloramfenikol 56-75-7 2 
R20/21/22, 

R40, R42/43, 
R46, R61 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Klorerad paraffin 64 C 63449-39-8 1 R40, R50/53   
Substans av särskilt 

intresse 

Cancerframkallande. 
Många kongener är 
hormonstörande och 
PBT eller misstänks 

vara PBT/vPvB. 
Återfinns i miljön samt i 

mänsklig bröstmjölk 
och vävnad. 

 

Klorform-d 865-49-6 1 
R22, R38, 

R40, 
R48/20/22 

     

Klorhexidin 55-56-1 2 
R36/37/38, 

R51/53 
     

Kobolt(II)iso(C9-C19)alkanoat 68409-81-4 1 
R22, R38, 

R43, R51/53 
     

Kobolt(II)klorid (koboltdiklorid) 7646-79-9 1 
R22, R42/43, 
R49, R50/53 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2) 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och 2). Miljöfarligt, 

kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Mutagen (kategori 3). 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kobolt(II)klorid hexahydrat 7791-13-1 1 
R22, R42/43, 
R49, R50/53 

     

Koboltsulfat, heptahydrat 10026-24-1 1 
R22, R42/43, 
R49, R50/53 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Koltetraklorid 
(Tetraklormetan) 

56-23-5 1 
R23/24/25, 

R40, R48/23, 
R52/53, R59 

Utfasningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Ozonnedbrytande 

   

Kongorött   
(Dinatrium-3,3'-[[1,1'bifenyl]-
4,4'diylbis(azo)]bis(4-
aminonaftalen-1-sulfonat) 

573-58-0 1 R45, R63 Utfasningsämne 
CMR carcinogen 

(kategori 1 och 2). 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Kontakt 61  1 
R11, R36/38, 
R52/53, R67 

     

Koppar, pulver 7440-50-8 6 R20, R50/53      

Koppar(I)klorid 7758-89-6 1 R22, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffkter i 
vattenmiljön. 

   

Koppar(II)klorid 7447-39-4 1 
R22, R36/38, 

R50/53 
     

Kopparnaftenat 1338-02-9 1 
R10, R22, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffkter i 
vattenmiljön. 

   

Koppar(II)nitrat trihydrat 10031-43-3 1 
R22, R36/38, 

R50/53 
     

Koppar(II)oxid 1317-38-0 1 R20/22, R50      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Koppar(II)sulfat 7758-98-7 1 
R22, R36/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffkter i 
vattenmiljön. 

   

Koppar(II)sulfatpentahydrat 7758-99-8 2 
R22, R36/38, 

R50/53 
     

Kristallviolett 548-62-9 10 
R22, R41, 

R45, R50/53, 
R68 

Utfasningsämne* 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2). 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

Klassificerad CMR 

Michlers keton (Bis[4-
(Dimetylamino)fenyl]me
tanon) är en biprodukt i 

tillverkningnen av 
kristallviolett som är 
klassificerad som 

carcinogen, mutagen 
och/eller 

reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Kromtrioxid 1333-82-0 1 

R24/25,R26, 
R35, R42/43, 

R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R62, 
R9 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2),. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet. 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kumarin 91-64-5 1 

R20/21/22, 
R36/37/38, 
R40, R43, 

R68 

     

Kumen 98-82-8 2 
R10, R37, 

R51/53, R65 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Kumenväteperoxid 80-15-9 11 

R21/22,R23, 
R34, 

R48/20/22, 
R51/53, R7 

     

Kvicksilver 7439-97-6 3 

H330, H360, 
H372, H410 
(motsvarar 

ungefär R26, 
R33,R39, 

R61,  
R50/53) 

Utfasningsämne 

CMR reproduktions-
störande  

(kategori 1 och 2)  
Särskilt farliga 
metaller (Hg). 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet. 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Kvicksilvermonooxid 
(Kvicksilver(II)oxid) 

21908-53-2 1 
R23/24/25, 

R33, R50/53 
Utfasningsämne 

Särskilt farliga 
metaller (Hg). 

Mutagen (kategori 3) 
Hög kronisk giftighet. 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet. 

   

Kvicksilverklorid, fast 7487-94-7 1 
R28, R34, 
R48/24/25, 

R50/53 
Utfasningsämne 

Särskilt farliga 
metaller (Hg). 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet. 

   

Laurinsyra 143-07-7 1 
R36/38, R50, 

R53 
     

Laurylpropylendiamin 5538-95-4 1 
R22, R35, 

R50 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Lithiumrhodanid 123333-85-7 1 
R20/21/22, 

R32, R52/53 
     

Limonen                         
(R)-p-menta-1,8-dien        
((+)-Limonen) 

5989-27-5 4 
R10, R38, 

R43, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande 

   

Limedoft  1 
R10, R38, 
R43, R50, 

R65 
     

Ljusgrönt 5141-20-8 1 R40      

Lugols lösning stabiliserat 
med PVP 

 1 R52/53      

Mangan(II)klorid tetrahydrat 13446-34-9 1 R22, R51/53      

Mangan(II)sulfat-monohydrat 10034-96-5 1 
R48/20/22, 

R51/53 
     

Mecetronium etylsulfat 3006-10-8 2 
R22, R38, 

R41, R50/53 
     

Metylcyklohexan 108-87-2 4 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

     

Metylrött 493-52-7 1 
R20/21/22, 

R68 
     

Metylviolett 8004-87-3 1 
R22, R40, 

R41, R50/53 
     

MOBIL DELVAC SUPER 
1400 15W-40 

 1 R51/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Nafta 8030-30-6 2 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad lätt, 
avaromatiserad 

92045-53-9 16 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

     

Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad tung 

64742-82-1 7 
R10, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Nafta(Petroleum) tung alkylat. 
Bensenhalt <0,1 vikt%. 

64741-65-7 1 
R10, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

     

Nafta (petroleum), fullrange 
alkylat-. Bensenhalt <0,1 
vikt%. 

64741-64-6 1 
R10, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

     

Nalidixinsyra 389-08-2 1 
R22, R40, 

R42/43, R63, 
R68 

     

Natriumazid, fast 26628-22-8 53 
R28, R32, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet 

   

Natriumbarbital 144-02-5 2 
R22, R42/43, 

R61 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Natriumcyanid 143-33-9 1 
R26/27/28, 

R32, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. Mycket hög 
akut giftighet 

   

Natriumdikromat, dihydrat 7789-12-0 1 

R21, R25, 
R26, R34, 

R42/43, R45, 
R46, R48/23, 
R50/53, R60, 

R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2). 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och 2). Hög kronisk 
giftighet. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet. 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Natriumhypoklorit >25 % 
aktivt klor 

7681-52-9 2 
R31, R34, 

R50 
     

Natriumklorit 7758-19-2 1 
R24/25, R26, 

R32, R34, 
R50, R8 

     

Natriumkromat 7775-11-3 1 

R21, R25, 
R26, R34, 

R42/43, R45, 
R46, R48/23, 
R50/53, R60, 

R61 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2). 

CMR reproduktions-
störande (kategori 1 
och 2). Hög kronisk 
giftighet. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet. 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Natriumnitrit 7632-00-0 6 R25, R50, R8      

Natriumsulfid hydrat 27610-45-3 1 
R31, R34, 

R50 
     

Natriumborat 1330-43-4 3 R62, R63 Utfasningsämne 
CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Natriumborat, monohydrat 10332-33-9 1 R38, R41   Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Natriumperborat,  trihydrat 13517-20-9 1 R36   Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Natriumtetraborat dekahydrat 1303-96-4 3 R60, R61 Utfasningsämne 
CMR reproduktions-
störande (kategori 1 

och 2). 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Nickelsulfat 7786-81-4 1 
R22, R40, 
R42/43, 
R50/53 

Utfasningsämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR reproduktions-
störande  

(kategori 1 och 2). 
Hög kronisk giftighet. 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Mutagen (kategori 3). 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Nitrilotriacetic acid trisodium 
salt monohydrate 

18662-53-8 1 R40      

Nitrilotriättiksyra, 
trinatriumsalt 

5064-31-3 6 R22, R40      

Nonylfenoletoxylat 9016-45-9 1 R37, R41   
Substans av särskilt 

intresse 

Nonylfenoletoxylater 
klassificeras som 
hormonstörande 

(kategori 1). 
Nonylfenoletoxylater 

bryts ned till nonylfenol 
vilken är en persistent 
och bioackumulerande 

förening. Återfinns i 
miljön. 

 

o-Dianisidin dihydroklorid 20325-40-0 1 R22, R45 Utfasningsämne 
CMR carcinogen 

(kategori 1 och 2). 
   

o-Ftalaldehyd 643-79-8 1 
R25, R34, 
R43, R50 

     

Oleoylsarcosin         ((Z)-N-
methyl-N-(1-oxo-9-
octadecenyl)glycine) 

110-25-8 3 
R38, R41, 

R50/53 
     

Oktyl-2H-isotiazol-3-on, 2- 26530-20-1 2 
R22, R23/24, 

R34, R43, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande 

   

Oktadecylbensen 4445-07-2 1 R53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Pararosanilin hydroklorid 569-61-9 2 R45 Utfasningsämne 
CMR carcinogen 

(kategori 1 och 2). 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

n-Pentan 109-66-0 10 
R12, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

     

Petroleum ether  (Ligroin) 8032-32-4 3 
R12, R45, 
R46, R65 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Petroleum eter (Nafta), 
vätebehandlad lätt 

64742-49-0 28 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2), 

CMR mutagen 
(kategori 1 och 2) 
(Om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Pararosanilin hydroklorid 569-61-9 1 R45 Utfasningaämne 
CMR carcinogen 

(kategori 1 och 2). 
   

Phosphine oxide 
photoinitiator 

 1 R52/53, R62      

Piperonylbutoxid 51-03-6 1 
R24/25, 

R50/53, R57 
     

Polidodekanol 9002-92-0 1 R51/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Polyetylen, 
mono(oktylfenyl)eter 

9036-19-5 2 R41   
Substans av särskilt 

intresse 

Tillhör gruppen 
oktylfenoletoxylater 
som rapporteras ha 

hormonstörande 
effekter. 

Oktylfenoletoxylater 
bryts ned till oktylfenol 
vilken är en persistent 
förening. Återfinns i 

miljön. 

 

Polyetylen, tert-oktylfenol 
(Triton X-100) 

9002-93-1 8 
R22, R41, 

R51/53 
  

Substans av särskilt 
intresse 

Tillhör gruppen 
oktylfenoletoxylater 
som rapporteras ha 

hormonstörande 
effekter. 

Oktylfenoletoxylater 
bryts ned till oktylfenol 
vilken är en persistent 
förening. Återfinns i 

miljön. 

 

Polyetermodifierad Trisiloxan 27306-78-1 1 
R20/21, R38, 
R41, R51/53 

     

Polyvinylpyrrolidonjod 25655-41-8 1 
R20/21/22,  
R36/37/38, 
R43, R68 

     

Primer grundfärg spray  1 
R12, R36, 

R52/53, R66, 
R67 

     

ProBase Cold Polymer Pulver  1 
R36/37/38, 

R43, R52/53 
     

Propylbensen 103-65-1 1 
R10, R37, 

R51/53, R65 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Propylenoxid 75-56-9 3 

R12, 
R20/21/22, 
R36/37/38, 
R45, R46 

Utfasningaämne 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

 

Pyretriner I och II 8003-34-7 1 
R20/21/22, 

R50/53 
     

Raffinerad mineralolja 64742-53-6 2 R45, R65 
Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Raid Myrpulver  1 R50/53      

Rhodamin B 81-88-9 1 
R22, R41, 

R52/53 
     

Silikondioxid 14464-46-1 1 R45      

Silikonolja (Sammansatt 
produkt) 

63148-62-9 4 
R12, R52/53, 

R65, R66, 
R67 

     

Silvernitrat (Lapis) 7761-88-8 6 R34, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Smörjolja(petroleum) 93572-43-1 1 R45 
Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Sodium bis[1-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]-2-
naphtholato(2-)]chromate(1-) 

64611-73-0 1 R52/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Solventnafta 92062-15-2 5 
R11, R51/53, 

R65, R66, 
R67 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Solventnafta (petroleum light) 64742-95-6 3 
R10, R37, 

R51/53, R65 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Solventnafta (petroleum), lätt 
aromatisk 

265-199-0 1 
R10, R37, 
R51, R53, 

R65 

Utfasningaämne om 
innehåll av bensen 

≥0,1 vikt% 

CMR carcinogen 
(kategori 1 och 2)  
(om innehåll av 

bensen ≥0,1 vikt%) 

   

Solventnafta (petroleum), 
medeltung alifatisk 

64742-88-7 1 
R10, R37, 
R51, R53, 

R65 
     

Styren 100-42-5 7 
R10, R20, 

R36/38 
  

Substans av särskilt 
intresse 

Hormonstörande 
(kategori 1). 

Reproduktionstoxiska, 
carcinogena och 

mutagena effekter har 
rapporterats. Mycket 

giftig för vattenlevande 
organismer. 

 

Sudan IV 85-83-6 1 
R20/21/22, 

R36/38, R68 
     

Sulfaminsyra 5329-14-6 3 
R36/38, 
R52/53 

     

Systemp Inlay/Onlay massa  1 
R36/37/38, 

R52/53 
     

Tenn(II)fluorid 7783-47-3 2 
R23/24/25, 
R41, R50 

     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Terpentin 8006-64-2 1 

R10, 
R20/21/22, 

R36/38, R43, 
R51/53, R65 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande    

Tetrakain 94-24-6 1 
R22, R40, 

R42/43 
     

Tiomersal 54-64-8 4 

H300, H310, 
H330, H373, 

H410 
(motsvarar 

ungefär R26, 
R27, R28, 
R33, R48, 

R68, R50/53) 

Utfasningsämne 

Särskilt farliga 
metaller (Hg). 
Miljöfarligt kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

   

Tiourea 62-56-6 1 
R22, R40, 

R51/53, R63 
     

Tobramycin sulfat salt 49842-07-1 1 
R20/21/22, 

R61 
     

Toluen 108-88-3 12 
R11, R38, 

R48/20, R63, 
R65, R67 

     

Tolylfluanid 731-27-1 3 

R23, 
R36/37/38, 

R43, R48/20, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Mycket hög akut 

giftighet 
Allergiframkallande 

   

Triad Bonding Agent  1 
R11, R37/38, 
R43, R52/53 

     

TRIAD VCL GEL  1 R52/53      



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Tributylamin 102-82-9 1 
R22, R23/24, 
R38, R51/53 

     

Tributylfosfat 126-73-8 1 
R22, R38, 

R40 
     

Trifluorättiksyra 76-05-1 1 
R20, R35, 

R52/53 
     

Trifluorättiksyraanhydrid 407-25-0 1 
R14, R20, 
R25, R35, 

R52/53 
     

Trikloreten (trikloretylen) 79-01-6 1 
R36/38, R45, 
R52/53, R67 

Utfasningsämne 
CMR carcinogen 
(kategori 1 och2), 

mutagen (kategori 3) 
Klassificerad CMR 

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Triklormetan >= 20% 67-66-3 3 
R22, R38, 

R40, 
R48/20/22 

     

Triklorättiksyra 76-03-9 3 R35, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Trikolsan (5-Klor-2-(2,4-
diklorfenoxy)fenol) 

3380-34-5 2 
R36/38, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

Substans av särskilt 
intresse 

Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer. 

Hormonstörande 
effekter har 

rapporterats. Potentiellt 
bioackumulerande. 

Återfinns i miljön och 
mänsklig vävnad. 

 

Trust-X RFE oil  1 
R11, R51/53, 

R65 
     



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Tymol 89-83-8 3 
R22, R34, 

R51/53 
     

UnitClean vätska 1  1 R68      

Zink (zinkpulver/zinkdamm) 7440-66-6 5 
R15, R17, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Zinkalkylditiofosfat 68649-42-3 6 
R38, R41, 

R51/53 
     

Zinkdialkylditiofosfat 84605-29-8 1 
R38, R41, 

R51/53 
     

Zinkdibensylditiokarbamat 136-23-2 1 
R36/37/38, 

R43, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 
Allergiframkallande 

   

Zinkfosfat 7779-90-0 2 R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Zinkklorid 7646-85-7 5 
R22, R34, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Zinknaftenat 12001-85-3 2 
R36/38, 
R51/53 

     

Zinkoxid 1314-13-2 24 R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   



 
 

Namn på ingående 
ämne/sammansatt produkt 

CAS 
Förekomst av 

ämne/ förening i 
antal produkter 

Riskfraser/ 
H-fraser 

Utfasningsämne 
eller 

riskminsknings-
ämne enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på 
SIN-listan 

(Substitute-It-Now-
listan) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 
upptagen i SIN-listan 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

Zinksulfat monohydrat 7446-19-7 1 
R22, R41, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Zinksulfat heptahydrat 7446-20-0 1 
R22, R41, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan 
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

miljön. 

   

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade 

64742-62-7 2 R45, R65      

 
 
 
 



 
 

Bilaga 5 

 
Ämnen som används inom Landstinget Blekinges verksamheter och som finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsdatabas (PRIO), 
Internationella kemikaliesekretariatets substitutionslista (SIN-listan) eller Reachförordningens kandidatförteckning (artikel 59 i förordning EG 
1907/2006). 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

1 
1,2-bensisotiazol-3(2H)-
on 

2634-33-5  8 
R22, R38, R41, 

R43, R50 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Allergiframkallande       

2 1,3-Butadien 106-99-0  1 R12, R45, R46 Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, CMR 
(kategori 1 och 2) 

mutagen 

Ämne klassificerat som 
carcinogent, mutagent 

och/eller 
reproduktionstoxiskt 

(CMR)  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

3 2,2,4-Trimetylpentan 540-84-1  2 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön 
      

4 2-Butanonoxim 96-29-7  11 
R21, R40, R41, 

R43 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Hög kronisk giftighet, 
allergiframkallande 

      

5 
3-(3,4-Diklorfenyl)-1,1-
dimetylurea 

330-54-1  3 
R22, R40, 

R48/22, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Allergiframkallande       

6 4-Metylaminofenolsulfat 55-55-0  3 
R22, R43, 

R48/22, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Allergiframkallande 

      

7 Alkylfenol 118-82-1  1 
R36/37/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Potentiella PBT/vPvB       



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

8 Ammoniumdikromat   7789-09-5  1 

R2, R21, R25, 
R26, R34, 

R42/43, R45, 
R46, R48/23, 
R50/53, R60, 

R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, CMR 
(kategori 1 och 2) 
mutagen, CMR 

(kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

Allergiframkallande.  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

9 Anilin   62-53-3  1 

R23/24/25, 
R40, R41, R43, 
R48/23/24/25, 

R50, R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Mutagen (kategori 3). 
Allergiframkallande. 

Substans av särskilt 
intresse 

Misstänks kunna ge 
cancer och upphov till 

mutationer. Mycket 
giftig. Har detekterats 
i människlig vävnad 

och miljö.   

  

10 
Basolja - 
petroleumdestillat 

64741-88-
4  

1 R45 
Utfasningsämne om 

innehåll av bensen ≥0,1 
vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

11 Bensen 71-43-2  2 

R11, R36/38, 
R45, R46, 

R48/23/24/25, 
R65 

Utfasningsämne  

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

12 
Bensin (Bensenhalt  
<1 vikt%) 

86290-81-
5  

1 

R11, R36/38, 
R45, R46, 

R48/23/24/25, 
R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Innehåll av 
bensen ≥0,1 vikt%) 

      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

13 

Bisfenol A och 
epiklorhydrin, 
reaktionsprodukt med 
medelmolekylvikt <=700 

25068-38-
6  

8 
R36/38, R43, 

R51/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Allergiframkallande.  

      

14 Bly   7439-92-1  1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

      

15 
Bly(II)acetat trihydrat 
puriss   

6080-56-4  1 
R33, R48/22, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

      

16 Bly(II)klorid   7758-95-4  1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

      

17 Bly(II)kromat   7758-97-6  1 
R33, R40, 

R50/53, R61, 
R62 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

18 Bly(II)nitrat   
10099-74-

8  
1 

R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

      

19 Blyoxid   1335-25-7  1 
R20/22, R33, 
R50/53, R61, 

R62, R8 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande. 
Särskilt farliga metaller 
(Pb). Miljöfarligt, kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön 

      

20 Borsyra   
10043-35-

3  
9 R60, R61 Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande.  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

21 Brom   7726-95-6  1 R26, R35, R50 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Mycket hög akut 

giftighet 
      

22 Cyklohexan   110-82-7  6 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön.  

      

23 Cykloheximid   66-81-9  1 
R28, R51/53, 

R61, R68 
Utfasningsämne 

 CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktionsstörande, 
mutagen (kategori 3). 

Mycket hög akut 
giftighet. 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

24 Cypermetrin 
52315-07-

8  
1 

R20, R25, 
R36/37/38, 

R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Allergiframkallande.  

      

25 
Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade 
tunga paraffiniska 

64742-65-
0  

2 R45, R65 
Utfasningsämne om 

innehåll av bensen ≥0,1 
vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

26 
Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 
nafteniska 

64742-52-
5  

1 R45, R65 
Utfasningsämne om 

innehåll av bensen ≥0,1 
vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

27 Dibutylftalat (DFT) 84-74-2  2 R50, R61, R62 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

28 N,N-Dimetylacetamid 127-19-5  2 R20/21, R61 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

29 Dimetylformamid 68-12-2  2 
R20/2, R36, 

R61 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

30 Dodecylmetakrylat 142-90-5  1 
R36/37/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön 

      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

31 
Epiklorhydrin                         
(1-kloro-2,3-
epoxypropan) 

106-89-8 2 
R10,  

R23/24/25, 
R34, R43, R45 

Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 

carcinogen. 
Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

32 
Etylenglykol-
monometyleter 

109-86-4  4 
R10, 

R20/21/22, 
R60, R61 

Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

33 Etylenoxid (oxiran) 75-21-8  2 
R12, R23, 
R36/37/38, 
R45, R46 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, CMR 
(kategori 1 och 2) 

mutagen 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

34 Fenol (fenylalkohol) 108-95-2  7 

R23/24/25, 
R34, 

R48/20/21/22, 
R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Mutagen (kategori 3)       

35 Fenolftalein   77-09-8  1 R22, R40     Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk   
(kategori 1 och 2) 

  

36 Formaldehyd >=25% 50-00-0  11 
R23/24/25, 

R34, R40, R43 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Allergiframkallande 

Substans av särskilt 
intresse 

Misstänks kunna ge 
cancer. Rapporteras 
vara mutagen och 

reproduktionstoxisk. 
Har detekterats i 

människor och miljö.   

  

37 
Glutaraldehyd >=50% 
(Pentandial) 

111-30-8  4 
R23/25, R34, 
R42/43, R50 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande       

38 Heptan 142-82-5  6 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

39 n-Hexan 110-54-3  11 

R11, R38, 
R48/20, 

R51/53, R62, 
R65, R67 

    
Substans av särskilt 

intresse 

Misstänks vara 
reproduktionstoxisk. 

Rapporteras ha 
hormonstörande och 
neurologiska effekter. 

  

40 
Hydrokinon (1,4-
dihydroxybenzene) 

123-31-9 16 
R22, R40, R41, 
R43, R50, R68 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Mutagen (kategori 3) 
Allergiframkallande 

      

41 
Hydroxylammoniumklorid 
  

5470-11-1  1 
R22, R36/38, 
R43, R48/22, 

R50 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande       

42 Isobutylmetakrylat 97-86-9  1 
R10,R36/37/38,

R43,R50 
Prioriterat 

riskminskningsämne 
Allergiframkallande       

43 Kadmiumsulfat   
10124-36-

4  
1 

R25, R26, R45, 
R46, 

R48/23/25, 
R50/53, R60, 

R61 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och2) 
carcinogen, CMR 
(kategori 1 och2) 
mutagen, CMR 

(kategori 1 och2) 
reproduktions-störande. 
Särskilt farliga metaller 

(Cd). Hög kronisk 
giftighet. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet.  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

44 
Kaliumcyanid  
(Cyankalium) 

151-50-8  1 
R26/27/28,R32,

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. Mycket 

hög akut giftighet.  

      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

45 Kaliumdikromat   7778-50-9  2 

R21, R25, R26, 
R34, R42/43, 

R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R60, 
R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och2) 
carcinogen, CMR 
(kategori 1 och2) 
mutagen, CMR 

(kategori 1 och2) 
reproduktions-störande.  

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

46 Kaliumkromat   7789-00-6  1 
R36/37/38, 

R43, R46, R49, 
R50/53 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och2) 
cancerframkallande, 

CMR (kategori 1 och2) 
mutagena. Miljöfarligt, 
kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

47 
Kaliumpermanganat krist. 
puriss   

7722-64-7  4 
R22, R50/53, 

R8 
Prioriterat 

riskminsknings-ämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

48 

Kathon (5-Klor-2-metyl-
2H-isotiazol-3-on och 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on 
(3:1), blandning av 
26172-55-4 och 2682-20-
4)  

55965-84-
9  

29 
R23/24/25, 
R34, R43, 

R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Allergiframkallande 

      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

49 Klorerad paraffin 64 C 
63449-39-

8  
1 R40,R50/53     

Substans av särskilt 
intresse 

Cancerframkallande. 
Många kongener är 
hormonstörande och 
PBT eller misstänks 

vara PBT/vPvB. 
Återfinns i miljön 
samt i mänsklig 
bröstmjölk och 

vävnad.    

  

50 
Kobolt(II)klorid 
(koboltdiklorid) 

7646-79-9  1 
R22, R42/43, 
R49, R50/53 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen CMR 
(kategori 1 och 2) 

reproduktions-störande. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mutagen 
(kategori 3). 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

51 
Koltetraklorid 
(Tetraklormetan) 

56-23-5  1 
R23/24/25, 

R40, R48/23, 
R52/53, R59 

Utfasningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Ozonnedbrytande 

      

52 

Kongorött (Dinatrium-3,3'-
[[1,1'bifenyl]-
4,4'diylbis(azo)]bis(4-
aminonaftalen-1-sulfonat) 

573-58-0  1 R45, R63 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 

carcinogen. 
Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

53 Koppar(I)klorid   7758-89-6  1 R22, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne  

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga långtidseffkter 

i vattenmiljön. 
      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

54 kopparnaftenat 1338-02-9  1 
R10, R22, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne  

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga långtidseffkter 

i vattenmiljön. 
      

55 Koppar(II)sulfat   7758-98-7  1 
R22, R36/38, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne  

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga långtidseffkter 

i vattenmiljön. 
      

56 Kristallviolett                  548-62-9  10 
R22, R41, R45, 
R50/53, R68  

Utfasningsämne*  

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen. Miljöfarligt, 

kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i miljön.  

Klassificerad CMR  

Michlers keton (Bis[4-
(Dimetylamino)fenyl]

metanon) är en 
biprodukt i 

tillverkningen av 
kristallviolett som är 
klassificerad som 

carcinogen, mutagen 
och/eller 

reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

57 Kromtrioxid   1333-82-0  1 

R24/25,R26, 
R35, R42/43, 

R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R62, 
R9 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2), 
mutagen. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet. 
Allergiframkallande  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

58 Kvicksilver 7439-97-6  3 

H330, H360, 
H372, H410 
(motsvarar 

ungefär R26, 
R33,R39, R61, 

R50/53) 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande 
Särskilt farliga metaller 

(Hg). 
Hög kronisk giftighet. 

Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet. 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

59 
Kvicksilvermonooxid 
(Kvicksilver(II)oxid)   

21908-53-
2  

1 
R23/24/25, 

R33, R50/53 
Utfasningsämne 

Särskilt farliga metaller 
(Hg). Mutagen  

(kategori 3) 
Hög kronisk giftighet. 

Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet. 

      

60 Kvicksilverklorid, fast   7487-94-7  1 
R28, R34, 
R48/24/25, 

R50/53 
Utfasningsämne 

Särskilt farliga metaller 
(Hg). 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet. 

      

61 
Limonen                        
(R)-p-menta-1,8-dien        
((+)-Limonen) 

5989-27-5  4 
R10, R38, R43, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. 
Allergiframkallande 

      



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

62 Nafta   8030-30-6  2 
R11, R38, 

R51/53, R65, 
R67 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

63 
Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad tung 

64742-82-
1  

7 
R10, R51/53, 

R65, R66, R67 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
cancerframkallande, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagena (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

64 Natriumazid, fast 
26628-22-

8  
53 

R28, R32, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

 Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet 

      

65 Natriumcyanid 143-33-9 1 
R26/27/28, 

R32, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

 Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Mycket hög akut 

giftighet 

      

66 
Natriumdikromat, dihydrat 
  

7789-12-0  1 

R21, R25, R26, 
R34, R42/43, 

R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R60, 
R61, R8 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen. CMR 

(kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan  
orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

67 Natriumkromat   7775-11-3  1 

R21, R25, R26, 
R34, R42/43, 

R45, R46, 
R48/23, 

R50/53, R60, 
R61 

Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen. CMR 

(kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet. 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

68 
Natriumborat, 
monohydrat 

10332-33-9 1 R38, R41     Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

69 
Natriumperborat,  
trihydrat 

13517-20-9 1 R36     Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

70 Natriumtetraborat 1330-43-4  3 R62, R63 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande.  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 

71 
Natriumtetraborat 
dekahydrat 

1303-96-4  3 R60, R61 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande.  

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 
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72 Nickelsulfat   7786-81-4  1 
R22, R40, 

R42/43, R50/53 
Utfasningsämne 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
reproduktions-störande. 

Hög kronisk giftighet. 
Miljöfarligt, kan orsaka 

skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mutagen 
(kategori 3). 

Allergiframkallande 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

73 Nonylfenoletoxylat 9016-45-9 1 R37, R41     
Substans av särskilt 

intresse 

Nonylfenoletoxylater 
klassificeras som 
hormonstörande 

(kategori 1). 
Nonylfenoletoxylater 

bryts ned till 
nonylfenol vilken är 
en persistent och 

bioackumulerande 
förening. Återfinns i 

miljön.   

  

74 o-Dianisidin dihydroklorid 
20325-40-

0  
1 R22, R45 Utfasningsämne  

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen. 

      

75 
Oktyl-2H-isotiazol-3-on, 
2- 

26530-20-
1  

2 
R22, R23/24, 

R34, R43, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Allergiframkallande 

      

76 
Pararosanilin hydroklorid 
  

569-61-9  2 R45 Utfasningsämne  
CMR (kategori 1 och 2) 

carcinogen. 
Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  



 
 

Antal 
ämnen 

Ingående 
ämne/sammansatt 
produkt 

CAS-
nummer 

Förekomst 
av ämnet i 

antal 
produkter 

 Riskfraser/ H-
fraser 

Utfasningsämne eller 
riskminsknings-ämne 

enligt PRIO 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i PRIO 

Upptaget på SIN-
listan (Substitute-It-

Now-list) 

Motivering till varför 
ämnet/föreningen är 

upptagen i SIN-
listan  

Upptaget på 
Kandidat-

förteckningen 

77 Petroleum ether (Ligroin) 8032-32-4  3 
R12, R45, R46, 

R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

78 
Petroleum eter (Nafta), 
vätebehandlad lätt 

64742-49-
0  

28 
R11, R38, 

R50/53, R65, 
R67 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen, 

CMR (kategori 1 och 2) 
mutagen (Om innehåll 
av bensen ≥0,1 vikt%) 

      

79 Pararosanilin hydroklorid 569-61-9  1 R45 Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och 2) 

carcinogen. 
      

80 
Polyetylen, 
mono(oktylfenyl)eter    

9036-19-5  2 R41     
Substans av särskilt 

intresse 

Tillhör gruppen 
oktylfenoletoxylater 
som rapporteras ha 

hormonstörande 
effekter. 

Oktylfenoletoxylater 
bryts ned till 

oktylfenol vilken är en 
persistent förening. 
Återfinns i miljön.   

  

81 
Polyetylen, tert-oktylfenol 
(Triton X-100)  

9002-93-1  8 
R22, R41, 

R51/53 
    

Substans av särskilt 
intresse 

Tillhör gruppen 
oktylfenoletoxylater 
som rapporteras ha 

hormonstörande 
effekter. 

Oktylfenoletoxylater 
bryts ned till 

oktylfenol vilken är en 
persistent förening. 
Återfinns i miljön.   
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82 Propylenoxid  75-56-9 3 

R12, 
R20/21/22, 
R36/37/38, 
R45, R46 

Utfasningsämne  

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

  

83 Raffinerad mineralolja 
64742-53-

6  
2 R45, R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

      

84 Silvernitrat (Lapis) 7761-88-8  6 R34, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

85 Smörjolja(petroleum) 
93572-43-

1  
1 R45 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

      

86 Solventnafta 
92062-15-

2  
5 

R11, R51/53, 
R65, R66, R67 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

      

87 
Solventnafta (petroleum 
light) 

64742-95-
6  

3 
R10, R37, 

R51/53, R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 

      

88 
Solventnafta (petroleum), 
lätt aromatisk 

265-199-0 1 
R10, R37, R51, 

R53, R65 

Utfasningsämne om 
innehåll av bensen ≥0,1 

vikt% 

CMR (kategori 1 och 2) 
carcinogen 

(om innehåll av bensen 
≥0,1 vikt%) 
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89 Styren 100-42-5 7 
R10, R20, 

R36/38 
    

Substans av särskilt 
intresse 

Hormonstörande 
(kategori 1). 

Reproduktions-
toxiska, carcinogena 

och mutagena 
effekter har 

rapporterats. Mycket 
giftig för 

vattenlevande 
organismer.  

  

90 Terpentin   8006-64-2  1 

R10, 
R20/21/22, 

R36/38, R43, 
R51/53, R65 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Allergiframkallande       

91 Tiomersal 54-64-8 4 

H300, H310, 
H330, H373, 

H410 
(motsvarar 

ungefär R26, 
R27, R28, R33, 

R48, R68, 
R50/53) 

Utfasningsämne 

Särskilt farliga metaller 
(Hg). Miljöfarligt kan 

orsaka skadliga 
långtidseffekter i 

vattenmiljön. Mycket 
hög akut giftighet.  

      

92 Tolylfluanid 731-27-1  3 

R23, 
R36/37/38, 

R43, R48/20, 
R50/53 

Prioriterat 
riskminskningsämne 

Hög kronisk giftighet. 
Mycket hög akut 

giftighet 
Allergiframkallande 

      

93 Trikloreten  (trikloretylen) 79-01-6  1 
R36/38, R45, 
R52/53, R67 

Utfasningsämne 
CMR (kategori 1 och2) 
carcinogen, mutagen 

(kategori 3) 
Klassificerad CMR  

Klassificerad 
carcinogen, mutagen 

och/eller 
reproduktionstoxisk 
(kategori 1 och 2) 

Upptaget på 
kandidat-

förteckningen 
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94 Triklorättiksyra 76-03-9  3 R35, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

95 
Triklosan (5-Klor-2-(2,4-
diklorfenoxy)fenol) 

3380-34-5  2 R36/38, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  

Substans av särskilt 
intresse 

Mycket giftigt för 
vattenlevande 
organismer. 

Hormonstörande 
effekter har 

rapporterats. 
Potentiellt 

bioackumulerande. 
Återfinns i miljön och 

mänsklig vävnad.   

  

96 
Zink 
(zinkpulver/zinkdamm) 

7440-66-6  5 
R15, R17, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

97 
Zinkdibensylditio-
karbamat 

136-23-2  1 
R36/37/38, 

R43, R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön. 
Allergiframkallande 

      

98 Zinkfosfat 7779-90-0  2 R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

99 Zinkklorid   7646-85-7  5 
R22, R34, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

100 Zinkoxid   1314-13-2  24 R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
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101 Zinksulfat monohydrat 7446-19-7  1 
R22, R41, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
      

102 Zinksulfat heptahydrat   7446-20-0  1 
R22, R41, 

R50/53 
Prioriterat 

riskminskningsämne 

Miljöfarligt, kan orsaka 
skadliga 

långtidseffekter i miljön.  
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