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1. Anmälningsplikt för ämnen på kandidatförteckningen (artikel 7.2)
Från den 1 juni 2011 ska ämnen på kandidatförteckningen anmälas till den Europeiska kemi-
kaliemyndigheten Echa om de används i varor och om halten av ämnet överstiger 0,1 procent 
av varans vikt. Tillverkare och importörer blir skyldiga att anmäla till Echa när de tillverkar 
eller importerar sådana varor och om mängden av ämnet överstiger 1 ton per tillverkare/im-
portör per år. En anmälan är avgiftsfri (och är inte detsamma som en registrering).

Det finns två undantag. En anmälan behöver inte göras:

• om ämnet redan har registrerats för denna användning. Echa publicerar kontinuerligt på 
sin webbplats delar av den information om enskilda ämnen som kommer in i samband 
med registreringen. (http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx)

• om tillverkaren eller importören kan visa att människor eller miljö inte exponeras för det 
aktuella ämnet under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. 

Reglerna finns att läsa i Artikel 7 i den Europeiska kemikalieförordningen Reach. 

Vad är kandidatförteckningen?
På kandidatförteckningen listas ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och 
oåterkalleliga effekter på människors hälsa och på miljön. Ämnena kan vara cancerframkal-
lande, skada arvsmassan eller störa fortplantningen. De kan vara långlivade, ansamlas i miljön 
och vara giftiga eller ha andra allvarliga egenskaper, till exempel vara hormonstörande.

Mer information
• Anmälan görs till Echa www.echa.europa.eu
• Echa kommer att publicera en manual för hur anmälan görs elektroniskt i deras verktyg 

REACH-IT
• Läs mer om kandidatförteckningen, Reach och varor på www.kemi.se/reach

Information om nya kemikaliekrav
Kraven i artikel 7.2 och bilaga XIV till Reach börjar snart gälla
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2. Bilaga XIV - Sex ämnen som kräver tillstånd
Den 17 februari 2011 beslutade den Europeiska kommissionen att föra in de sex första ämne-
na i bilaga XIV till Reach. Inom tre till fem år får ämnena inte längre användas eller sättas ut 
på marknaden utan tillstånd. De första ämnena på bilagan är ftalaterna BBP, DBP och DEHP 
samt MDA, Hexabromcyklododekan (HBCDD) och Myskxylen.

Tillstånd
Bilaga XIV innehåller datum för när tillståndsansökan senast ska lämnas in och slutdatum för 
när ämnet inte längre får användas. Tillstånd söks hos den Europeiska kemikaliemyndigheten 
Echa, som tar ut en avgift för detta.
Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare är skyldiga att se till att tillstånd finns. Alla i 
distributionskedjan kan söka tillstånd, men tillståndet kan också sökas gemensamt. 

Nedströmsanvändarens ansvar
En nedströmsanvändare behöver inte söka tillstånd för att använda ett ämne om användning-
en uppfyller villkoren i ett tillstånd som gäller för en aktör längre upp i distributionskedjan. 
Nedströmsanvändaren måste dock inom tre månader från första leveransen meddela Echa om 
att ett tillstånd som beviljats en leverantör utnyttjas. Kravet på tillstånd gäller oavsett hur stor 
mängd av ämnet som används.

Mer information
• Tillstånd söks hos Echa http://www.echa.europa.eu
• Echa har publicerat en webbsida om tillståndsprövning (authorisation)  

http://www.echa.europa.eu/reach/authorisation_under_reach_en.asp
• Läs mer om tillståndsansökan på http://www.kemi.se/bilagaXIV

Sid 2 av 2



  Ämnen på kandidatförteckningen – användningsområden med mera (december 2010) 

 

Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Akrylamid 
79-06-1 

Tillverkning av polyakrylamid. Syntesråvara. 

Förekommer i bindemedel, 
flockuleringsmedel samt i 
tätningsmedel till sprickor i berg. 

Plastförpackningar, byggplast-
produkter, massa- och pappers-
produkter (resthalter). 

2010-03-30 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter. 

Alkaner, C10-13, 
klorerade (Kortked-
jiga klorparaffiner)  

85535-84-8 

 Flamskyddsmedel och 
mjukgörningsmedel i plast- och 
gummiindustrin. 

Förekommer i färger och 
fogmassor, kyl- och smörjmedel, 
råvaror till plast och gummi, 
tätningsmedel, skäroljor, 
skärvätskor. 

Kan förekomma i varor av plast 
och gummi. 
 

 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Flödesanalys  

Förbud för användning som ämne 
eller som beståndsdel i andra ämnen 
eller beredningar (> 1 %) för 
metallbearbetning och infettning av 
läder.  

Aluminiumsilikat 

Eldfast keramisk 
fiber 

EC-nummer 650-
017-00-8 

  Isoleringsmaterial för industriell 
användning i ugnar, samt till 
kablar och ledningar.  

Brandskydd till industriell 
utrustning t.ex. inom flyg - och 
fordonsindustrin. 

2010-01-13 Ämnet täcks av indexnummer 650-
017-00-8 i bilaga VI, del 3, tabell 3.2 
i EG-förordningen nr 1272/2008 och 
uppfyller följande två villkor: 

a) Al2O3 och SiO2 förekommer i 
följande koncentrationsintervall: 

Al2O3: 43,5 – 47 vikts%, och SiO2: 
49,5 – 53,5 vikts% 

eller 

Al2O3: 45,5 – 50,5 vikts% och SiO2: 
48,5 – 54 vikts% 

b) fibrernas längdviktade geometris-
ka medeldiameter minskad med två 
standardavvikelser (för det geomet-
riska medelvärdet) ≤ 6 mikrometer. 

Ammonium-
dikromat 

7789-09-5 

 Används vid ytbehandling av 
metall. 

 2010-06-18 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Förbud i konsumentprodukter. 

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=79-06-1&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=85535-84-8&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=821�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=7789-09-5&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter  

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Antracen  

120-12-7 

Syntesråvara. 

Finns i koltjärederivat och 
kreosot. Finns i extrakt från 
smörjoljeraffinering. 

Finns i pyrotekniska produkter 
och koltjäreinnehållande 
produkter som färger och 
vattentäta ytbeläggningar. 

Förekommer i takpapp, 
gummidäck, annat gummi och 
impregnerat trä. 

 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter.  

Antracenolja 

90640-80-5 

 

 Antracenoljor ingår i stenkols-
tjära och förekommer normalt 
inte som rena ämnen, men kan 
användas för att tillverka antracen 
och carbon black (kimrök). 

 2010-01-13 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter. 

Antracenolja, 
antracenpasta, lätt 
destillationsfraktion 

91995-17-4 

 

 Antracenoljor ingår i stenkols-
tjära och förekommer normalt 
inte som rena ämnen, men kan 
användas för att tillverka antracen 
och carbon black (kimrök). 

 2010-01-13 Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter. 

Antracenolja, 
antracenpasta, 
antracenfraktion 

91995-15-2 

 Antracenoljor ingår i stenkols-
tjära och förekommer normalt 
inte som rena ämnen, men kan 
användas för att tillverka antracen 
och carbon black (kimrök). 

 2010-01-13 Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter. 

Antracenolja, med 
lågt innehåll av 
antracen 

90640-82-7 

 Antracenoljor ingår i stenkols-
tjära och förekommer normalt 
inte som rena ämnen, men kan 
användas för att tillverka antracen 
och carbon black (kimrök). 

 2010-01-13 Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter. 

Antracenolja, 
antracenpasta 

90640-81-6 

 

 Antracenoljor ingår i 
stenkolstjära och förekommer 
normalt inte som rena ämnen, 
men kan användas för att tillverka 
antracen och carbon black 
(kimrök). 

 2010-01-13 Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter. 

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=120-12-7&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=90640-80-5&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=91995-17-4&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=91995-15-2&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=90640-82-7&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=90640-81-6&sokval=CAS&hur=lista�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Beck, koltjäre-, 
högtemperaturs- 

65996-93-2 

 Stenkoltjära är en restprodukt 
som bildas vid destillation av 
stenkol. 

Råvara vid tillverkning av carbon 
black (kimrök).  

Används i bitumen (asfalt) till 
vägbeläggningar, bränslen (kol-
briketter) och korrosionsskydd. 

Stålkonstruktioner. 

Gummivaror. 

Elektroder till metallindustrin. 

Takpapp. 

Lerduvor. 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter. 

Bensylbutylftalat 
(BBP)  

85-68-7 

 Mjukningsmedel i polymerpro-
dukter, huvudsakligen i PVC-
plast. 

Förekommer i färger, råvaror till 
plast, gummi, limmer, utfyllnads-
medel och i råvaror till färg. 

Kan förekomma i konsumentpro-
dukter som lim, bilvårdsprodukter 
och kosmetika. 

Huvudsaklig användning i PVC-
plast, som golvbeläggning 
inomhus. 

Finns även i produkter för 
golvbeläggning, tapeter, kabel, 
folie och vävplast. 

Finns även i produkter som vissa 
leksaker och barnavårdsartiklar. 

2008-10-28 Ämnesregistret 

 

Flödesanalys  

 
Förbud i leksaker och 
barnavårdsartiklar.  
 
Förbud i konsumentprodukter.  

Bis(tributyltenn)-
oxid (TBTO)  

56-35-9 

Syntesråvara som används vid 
tillverkning av andra kemiska 
ämnen. 

 

 Förekommer som 
konserveringsmedel i 
importerade varor som textil, 
papper, läder, gummi och 
polymermaterial. 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Krav på PIC-anmälan.  

Blykromat 

7758-97-6 

 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta 
industrisektorer på produkter som 
ska skyddas mot korrosion. 
Några exempel är fordon, flyg-
plan, jordbruksmaskiner och 
vägskyltar. 

Används även för militära ända-
mål för märkning av kamouflage 
och ammunition. 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Flödesanalys  

Förbud i konsumentprodukter. 

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=65996-93-2&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=85-68-7&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=853�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=56-35-9&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=7758-97-6&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Blykromat-
molybdatsulfat 

12656-85-8 

C.I.Pigment Red 
104 

 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta 
industrisektorer på produkter som 
ska skyddas mot korrosion. 
Några exempel är fordon, flyg-
plan, jordbruksmaskiner och 
vägskyltar. 

Används även för militära ända-
mål för märkning av kamouflage 
och ammunition. 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Flödesanalys 
Förbud i konsumentprodukter. 

Blykromatsulfat 

1344-37-2  

C.I.Pigment Yellow 
34 

 Färger och pigment. Förekommer inom de flesta 
industrisektorer på produkter som 
ska skyddas mot korrosion. 
Några exempel är fordon, flyg-
plan, jordbruksmaskiner och 
vägskyltar. 

Används även för militära ända-
mål för märkning av kamouflage 
och ammunition. 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Flödesanalys 
Förbud i konsumentprodukter. 

Blyvätearsenat 

7784-40-9 

 Har tidigare använts som 
bekämpningsmedel. 

 2008-10-28 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter. 

Bornatriumoxid-
hydrat 

12267-73-1 

 Råvara till glas och keramik. 
Används som träskyddsmedel, 
gödselmedel, desinfektionsmedel, 
flamskyddsmedel, medel för 
metallbearbetning, fotokemikalie, 
rengöringsmedel samt i lim. 

Kan förekomma i träskydds-
behandlat virke och i flam-
skyddat isoleringsmaterial. 

2010-06-18 Ämnesregistret 

Borsyra 

10043-35-3/ 
11113-50-1 

 Råvara till glas och keramik. 
Används som träskyddsmedel, 
gödselmedel, desinfektionsmedel, 
flamskyddsmedel, medel för 
metallbearbetning, fotokemikalie 
samt i lim. 

Kan förekomma i träskydds-
behandlat virke och i flam-
skyddat isoleringsmaterial. 

2010-06-18 Ämnesregistret 
Flödesanalys 

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=12656-85-8&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=1344-37-2&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=7784-40-9&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=12267-73-1&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=10043-35-3&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=1001�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

4,4'-Diaminodi-
fenylmetan 

101-77-9 

Används vid tillverkning av 
metylendifenyldiisocyanat och 
vissa polymerer. 

Härdare för plast och lim.  2008-10-28 Ämnesregistret 

Flödesanalys  

Förbud i textilier och läderartiklar.  

Förbud i beredningar för textil-
färgning. 

Förbud i konsumentprodukter. 

Diarsenikpentoxid 
Arsenikpentoxid 

1303-28-2 

 Används i träskyddsmedel, inom 
färgindustrin, metallurgi (för att 
göra koppar, bly och guld 
hårdare) och vid tillverkning av 
specialglas. 

Kan förekomma i importerat 
träskyddsbehandlat trä. 
 

 

2008-10-28 Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter.  

Diarseniktrioxid 
Arseniktrioxid 

1327-53-3 

Används vid tillverkning av 
arsenik, arseniklegeringar och 
arseniksemikonduktorer. 

 

Används som avfärgningsämne 
för glas och emalj. 

Används vid tillverkning av 
specialglas och blykristall samt 
vid metallurgistudier. 

Har tidigare använts som 
träskyddsmedel. 

Används som cytostatika mot 
leukemi. 

Kan förekomma i importerat 
träskyddsbehandlat trä. 

 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter.  

 

Dibutylftalat (DBP)  

84-74-2 

 Mjukningsmedel och lösnings-
medel. 

Förekommer bl.a. i limmer, 
råvaror till färg, plast, gummi, 
fognings-, tätnings- och 
utfyllnadsmedel, färger, 
tryckfärger samt bindemedel. 

Mjukningsmedel i plast.  

Förekommer i olika varor av 
mjukplast, huvudsakligen i PVC-
plast. 

 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Flödesanalys  

Förbud i leksaker och barnavårds-
artiklar.  

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=101-77-9&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=638�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=1327-53-3&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=1327-53-3&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=84-74-2&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=854�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Di(2-
etylhexyl)ftalat 
(DEHP)  

117-81-7 

 Mjukningsmedel i PVC-plast. 

Förekommer i färger, råvaror till 
plast, gummi, limmer, utfyll-
nadsmedel och i råvaror till färg. 

Huvudsaklig användning i PVC-
plast som golvbeläggning 
inomhus. 

Finns i produkter för golvbelägg-
ning, tapeter, kabel, folie och 
vävplast. 

Vissa leksaker, barnavårdsartiklar 
och barnvagnar. 

Kläder t.ex. ytterkläder och 
regnkläder samt skor. 

Bilprodukter som bilklädsel. 

Duschdraperier och textiltryck. 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Flödesanalys  

Förbud i leksaker och barnavårds-
artiklar.  

Diisobutylftalat 

84-69-5 

 Mjukningsmedel/lösningsmedel  
i limmer, fogmassor, färgkritor, 
tryckfärger till papper och 
förpackningar samt nagellack. 

Plastförpackningar och 
byggplastprodukter. 

Konsumentprodukter som 
radergummin och skolväskor. 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

2,4-Dinitrotoluen 

121-14-2 

Tillverkning av toluen-2,4-
diisocyanat (4-metyl-m-
fenylendiisocyanat) som 
används för tillverkning av 
polyuretan. 

Tillverkning av azofärgämnen. 

Sprängmedel bl.a. för utvinning 
av mineraler samt inom 
byggverksamhet. 

Airbagar till bilar.  

 

2010-01-13 Ämnesregistret 

2-Etoxietanol 

110-80-52- 

 Lösningsmedel till färg.  2010-12-15 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

 

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=117-81-7&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=819�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=84-69-5&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=854�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=121-14-2&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=988�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Hexabromcyklo-
dodekan (HBCDD)  

25637-99-4 

134237-51-7 

134237-50-6 

134237-52-8 

3194-55-6 
 

 Flamskyddsmedel inom plast-
industrin, huvudsakligen i poly-
styren. 

Additivt flamskyddsmedel i fram-
förallt expanderad polystyren 
(EPS) och extruderad polystyren 
(XPS), som används som isole-
ringsmaterial i byggindustrin. 

Kan förekomma i 
isoleringsmaterial till 
byggindustrin, elektroniska 
produkter och i textilier till 
möbler, bilinredningar m.m. 

2008-10-28  
 
Ämnesregistret 
Ämnesregistret 
Ämnesregistret 
Ämnesregistret 
Ämnesregistret 

Kaliumdikromat 

7778-50-9 

 Används för ytbehandling av 
metall, rengöring av laboratorie-
glas samt som korrosionsinhibi-
tor. 

Kan förekomma i träskydds-
behandlat virke. 

2010-06-18 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Förbud i konsumentprodukter. 

Kaliumkromat 

7789-00-6 

 Används vid ytbehandling av 
metall. 

 2010-06-18 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Förbud i konsumentprodukter. 
Koboltacetat 

71-48-7 

Tillverkning av katalysatorer. Ytbehandling av metall.  2010-12-15 Ämnesregistret 

Koboltdiklorid  

7646-79-9 

Används vid tillverkning av  
vitamin B12. 

  2008-10-28 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Kobolt(II)dinitrat 

10141-05-6 

Tillverkning av katalysatorer. Ytbehandling av metall.  2010-12-15 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Koboltkarbonat 

513-79-1 

Tillverkning av katalysatorer. Fodertillsats.  2010-12-15 Ämnesregistret 
Flödesanalys 

 

Kobolt(II)sulfat 

10124-43-3 

Tillverkning av katalysatorer 
och torkmedel. 

Pigment till glasyrer, emaljer och 
glas.  
Ytbehandling av metall. 

 2010-12-15 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

  

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=25637-99-4&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=134237-51-7&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=134237-50-6&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=134237-52-8&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=3194-55-6&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=25637-99-4&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=25637-99-4&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?text=7646-79-9&sokval=CAS&hur=lista�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=569�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=1099�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=1099�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/flodessok.cfm�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Kromtrioxid 

1333-82-0 

 

 

Träskyddsmedel. 
Ytbehandling av metall. 

 2010-12-15  

Syror genererade 
från kromtrioxid 
och deras 
oligomerer 

Kromsyra 

7738-94-5 

Dikromsyra 

13530-68-2 

Oligomerer av 
kromsyra och 
dikromsyra 

CAS-nr ännu inte 
tilldelat. 

  

 

 

Träskyddsmedel. 
Ytbehandling av metall. 
 
Träskyddsmedel. 
Ytbehandling av metall. 

  

 

 

2010-12-15 
 
 
2010-12-15 

 

 

 

Ämnesregistret 
Flödesanalys 

Ämnesregistret 

2-Metoxietanol 

109-86-4 

 Lösningsmedel till färg.  2010-12-15 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Myskxylen 

81-15-2 

 Används som luktpåverkande 
medel. 

Kosmetiska produkter, sköljme-
del, rengöringsmedel och metall-
putsmedel. 

 2008-10-28 Ämnesregistret 

 

Natriumborat 

1330-43-4/ 

12179-04-3/ 

1303-96-4 

 Råvara till glas och keramik. 
Används som träskyddsmedel, 
gödselmedel, desinfektionsmedel, 
flamskyddsmedel, medel för 
metallbearbetning, fotokemikalie, 
rengöringsmedel samt i lim. 

Kan förekomma i 
träskyddsbehandlat virke och i 
flamskyddat isoleringsmaterial. 

2010-06-18 Flödesanalys 
Ämnesregistret 

Ämnesregistret 

Ämnesregistret 

Natriumdikromat 

7789-12-0 

Natriumdikromat 
(dihydrat) 

10588-01-9 

Används vid tillverkning av 
andra kromföreningar, 
färgpigment, vitamin K och 
essentiella oljor och parfymer. 

Finns i ytbehandlingsmedel för 
metall och galvanotekniska 
produkter. 

 2008-10-28  
Ämnesregistret 
Förbud i konsumentprodukter.  
 
Ämnesregistret 

http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=396�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=81-15-2&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=1001�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=1330-43-4&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=12179-04-3&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=1303-96-4&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=7789-12-0&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=10588-01-9&hur=direkt�
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Ämne/CAS-nr Användning av ämnet som 
intermediär 

Användning i kemiska 
produkter 

Användning i varor Datum för införande Mer information 

Natriumkromat 

7775-11-3 

 Laboratoriekemikalie.  2010-06-18 Flödesanalys 
Ämnesregistret 

Trietylarsenat  

15606-95-8 

  Kan förekomma inom 
elektronikindustrin i integrerade 
kretsar. 

2008-10-28 Ämnesregistret 

Förbud i konsumentprodukter.  

Trikloretylen 
Trikloreten 

79-01-6 

 Avfettningsmedel för metall.  

Laboratoriekemikalie. 

 2010-06-18 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Förbud att saluhålla, överlåta och 
använda (Förordning (1998:944). 

Undantag och dispensmöjlighet, 
Kemikalieinspektionens föreskrifter 
(KIFS 2008:2). 

Tri(2-
kloroetyl)fosfat 

115-96-8 

 Additivt flamskyddsmedel till 
plast. 

Flamskyddade färger lacker och 
limmer. 

Produkter av plast, t.ex. 
byggprodukter, möbler och 
textilier. 
 

2010-01-13 Ämnesregistret 

Flödesanalys 

Zirkonium 
aluminiumsilikat 

Eldfast keramisk 
fiber 

EC-nummer 650-
017-00-8 

  Isoleringsmaterial för industriell 
användning i ugnar, samt till 
kablar och ledningar.  

Brandskydd till industriell 
utrustning t.ex. inom flyg - och 
fordonsindustrin. 

2010-01-13 Ämnet täcks av indexnummer 650-
017-00-8 i bilaga VI, del 3, tabell 3.2 
i EG-förordningen nr 1272/2008 och 
uppfyller följande två villkor: 

a) Al2O3 och SiO2 förekommer i 
följande koncentrationsintervall: 

Al2O3: 35 – 36 % vikts% och SiO2: 
47,5 – 50 vikts% och ZrO2: 15 - 17 
vikts%  

b) fibrernas längdviktade geometris-
ka medeldiameter minskad med två 
standardavvikelser (för det geomet-
riska medelvärdet) ≤ 6 mikrometer. 

 

http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=855�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=7775-11-3&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=15606-95-8&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=81-15-2&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=913�
http://apps.kemi.se/Amnesregistret/InfoAmne.cfm?sokval=CAS&text=115-96-8&hur=direkt�
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/_flodenbild/floden.cfm?id=57�
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Ämne 
EG-nr och CAS-nr 

Användning av ämnet i  
kemiska produkter 

Användning av ämnet i varor Slutdatum för  
ansökan till Echa 

Slutdatum för användning/sätta 
ut på marknaden utan tillstånd 

Mer information 

Bensylbutylftalat 
(BBP)  

EG-nr: 201-622-7 

CAS-nr: 85-68-7 

Mjukningsmedel i polymerpro-
dukter, huvudsakligen i PVC-
plast.  

Förekommer i färger, råvaror till 
plast, gummi, limmer, utfyll-
nadsmedel och i råvaror till färg.  

Kan förekomma i konsument-
produkter som lim, bilvårdspro-
dukter och kosmetika. 

Huvudsaklig användning i PVC-
plast, som golvbeläggning inom-
hus.  

Finns även i produkter för golvbe-
läggning, tapeter, kabel, folie och 
vävplast.  

Finns även i produkter som vissa 
leksaker och barnavårdsartiklar. 

21 augusti 2013* 21 februari 2015* Användningar som inte kräver 
tillstånd 

Användning i innerförpackningar till 
läkemedel som omfattas av förordning 
(EG) nr 726/2004, direktiv 
2001/82/EG och/eller direktiv 
2001/83/EG. 

Förbud 

Förbud i leksaker och barnavårdsartik-
lar (punkt 51 i bilaga XVII till Reach). 

Förbud i kemiska produkter för kon-
sumenter (punkt 30 i bilaga XVII till 
Reach). 

Dibutylftalat (DBP)  

EG-nr: 201-557-4 

CAS-nr: 84-74-2 

Mjukningsmedel och lösnings-
medel.  

Förekommer bland annat i lim-
mer, råvaror till färg, plast, 
gummi, fognings-, tätnings- och 
utfyllnadsmedel, färger, tryck-
färger samt bindemedel. 

Mjukningsmedel i plast.  

Förekommer i olika varor av 
mjukplast, huvudsakligen i PVC-
plast. 

21 augsuti 2013* 

 

21 februari 2015* Användningar som inte kräver 
tillstånd 

Användning i innerförpackningar till 
läkemedel som omfattas av förordning 
(EG) nr 726/2004, direktiv 
2001/82/EG och/eller direktiv 
2001/83/EG. 

Förbud 

Förbud i leksaker och barnavårdsartik-
lar (punkt 51 i bilaga XVII) till Re-
ach). 

Förbud i kemiska produkter för kon-
sumenter (punkt 30 i bilaga XVII till 
Reach). 
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Ämne 
EG-nr och CAS-nr 

Användning av ämnet i  
kemiska produkter 

Användning av ämnet i varor Slutdatum för  
ansökan till Echa 

Slutdatum för användning/sätta 
ut på marknaden utan tillstånd 

Mer information 

Di(2-
etylhexyl)ftalat 
(DEHP)  

EG-nr: 204-211-0 

CAS-nr: 117-81-7 

Mjukningsmedel i PVC-plast.  

Förekommer i färger, råvaror till 
plast, gummi, limmer, utfyll-
nadsmedel och i råvaror till färg. 

Huvudsaklig användning i PVC-
plast som golvbeläggning inom-
hus.  

Finns i produkter för golvbelägg-
ning, tapeter, kabel, folie och 
vävplast.  

Vissa leksaker, barnavårdsartiklar 
och barnvagnar.  

Kläder t.ex. ytterkläder och regn-
kläder samt skor.  

Bilprodukter som bilklädsel.  

Duschdraperier och textiltryck. 

21 augusti 2013* 21 februari 2015* Användningar som inte kräver 
tillstånd 

Användning i innerförpackningar till 
läkemedel som omfattas av förordning 
(EG) nr 726/2004, direktiv 
2001/82/EG och/eller direktiv 
2001/83/EG. 

Förbud 

Förbud i leksaker och barnavårdsartik-
lar (punkt 51 i bilaga XVII till Reach). 

Förbud i kemiska produkter för kon-
sumenter (punkt 30 i bilaga XVII till 
Reach). 

4,4'-Diaminodi-
fenylmetan  

(MDA) 

 

EG-nr: 202-974-4 

CAS-nr: 101-77-9 

 Härdare för plast och lim. 21 februari 2013* 21 augusti 2014* Förbud 

Förbud i textilier och läderartiklar 
(punkt 43 i bilaga XVII till Reach). 

Förbud för textilfärgning (punkt 43 i 
bilaga XVII till Reach). 

Förbud i kemiska produkter för kon-
sumenter (punkt 28 i bilaga XVII till 
Reach). 

Hexabromcyklodo-
dekan (HBCDD)  

EG-nr: 
221-695-9  
247-148-4 

CAS -nr: 
3194-55-6 
25637-99-4  
134237-50-6  
134237-51-7  
134237-52-8 

Flamskyddsmedel inom plastin-
dustrin, huvudsakligen i polysty-
ren.  

Additivt flamskyddsmedel i 
framförallt expanderad polysty-
ren 

(EPS) och extruderad polystyren 
(XPS), som används som isole-
ringsmaterial i byggindustrin. 

Kan förekomma som flam-
skyddsmedel i isoleringsmaterial 
till byggindustrin, elektroniska 
produkter och i textilier till möb-
ler, bilinredningar med mera. 

21 februari 2014* 21 augusti 2015*   
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Ämne 
EG-nr och CAS-nr 

Användning av ämnet i  
kemiska produkter 

Användning av ämnet i varor Slutdatum för  
ansökan till Echa 

Slutdatum för användning/sätta 
ut på marknaden utan tillstånd 

Mer information 

5-tert-butyl-2,4,6-
trinitro-m-xylen 

(Myskxylen)  

EG- nr: 201-329-4 

CAS-nr: 81-15-2 

Används som luktpåverkande 
medel. 

Kosmetiska produkter, sköljme-
del, rengöringsmedel och me-
tallputsmedel. 

 21 februari 2013* 21 augusti 2014*  

 
* Observera att, som framgår av Europeiska kommissionen – webbplatsen för Generaldirektoratet för Näringsliv, finns ett fel i datum i bilaga XIV som publicerats i EUT. 
Alla datum (senaste ansökningsdatum och slutdatum) ska vara en månad senare än de som anges i tabellen i bilaga XIV. En rättelse kommer inom kort att publiceras i EUT. 


