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Hej Johanna!
Svensk Ventilation är allmänt positiva till förslaget. Jag har fått in svar från Halton , Camfil och
Lindab.
 


Lindab hade följande synpunkt:
Det förenklar nog en del men så länge BASTA och BVB inte ger undantag för
ämnen med  utfasningsegenskaper blir kanske effekten inte så stor. Det hade
varit en bra om BASTA och BVB hade redovisat vilka legeringar som fått dispens,
så att inte alla bolag behöver jaga "data från tester gjorda i enlighet med CLP-
förordningen" eller "data från andra vetenskapliga studier".
En annan fråga är hur stora variationer på ämnesuppsättningen det får vara för
att det skall räknas som samma legering.
Men som sagt det borde förenkla för oss.
Pontus Andersson
Lindab Ventilation AB R&D | SE-269 82 Båstad | Sweden 
Phone +46 431 85000 | Direct +46 431 85278 
Fax +46 431 85325 
mailto: pontus.andersson@lindab.se | www.lindab.se


 
 
Med vänlig hälsning
Erik Österlund
Teknik- och Miljöchef
Årstaängsvägen 19C
Box 47103, 100 74 Stockholm
Tel +46 8 762 75 56
www.svenskventilation.se
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Förslag på alternativ bedömning av legeringar 
 


Bakgrund 


Detta förslag har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från BASTA och 
Byggvarubedömningen (BVB) under hösten 2011. Syftet med detta förslag är att införa en möjlighet för 
Leverantörer i BASTA och BVB att ansöka om dispens från klassificering på ämnesnivå för legeringar i 
systemen. Leverantören kan istället redovisa ett underlag för klassificering på legeringsnivå.  


Bakgrunden till detta är att vetenskapliga studier visat att legeringar i vissa fall har andra egenskaper än de i 
legeringen ingående ämnena (exempelvis Odnevall Wallinder et al, 2006). 


Enligt REACH-förordningen och CLP-förordningen betraktas legeringar som särskilda blandningar 


(Kemi, 2011). CLP-förordningen reglerar hur legeringar och deras beståndsdelar ska märkas. Lagstiftarna 


pekar dock i avsnitt 5.5 bilaga IV till Guidance on the Application of the CLP Criteria på att legeringar inte bara 


är att betrakta som blandningar av metaller eftersom legeringar uppvisar andra egenskaper än de ingående 


ämnena (ECHA, 2009 ). I Leksaksdirektivet undantar lagstiftarna legeringen rostfritt stål som ett CMR-


ämne (2009/48/EG). 


Diskussionen om bedömning av legeringar i BASTA och BVB har aktualiserats för legeringen rostfritt stål 
som är vanligt förekommande inom byggbranschen. 


 


Förslag 


Från och med den XXXX finns en möjlighet för Leverantörer i BASTA och Byggvarubedömningen 
(BVB) att ansöka om dispens från klassificering på ämnesnivå för legeringar i systemen. Leverantören kan 
istället redovisa ett underlag för klassificering på legeringsnivå. Bakgrunden till detta är att vetenskapliga 
studier visat att legeringar i vissa fall har andra egenskaper än de i legeringen ingående ämnena.  


BASTA och BVB har som gemensamt mål att fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och 
anläggningssektorn. I enlighet med Sveriges nationella miljökvalitetsmål Giftfri miljö så har BASTA och 
BVB beslutat att det inte finns någon möjlighet att ansöka om dispens från klassificering på ämnesnivå för 
legeringar som innehåller ämnen med utfasningsegenskaper. 


Den Leverantör som vill ansöka om dispens från klassificering på ämnesnivå ska ta fram ett underlag för 
ansökan enligt nedanstående punkter och sedan skicka in detta till BASTA eller BVB. Ett beslut om 
huruvida underlaget anses vara tillräckligt för dispens från klassificering på ämnesnivå tas gemensamt av 
BASTA och BVB som sedan meddelar berörd Leverantör.  


Följande delar ska ingå i en ansökan: 


 Det ska finnas en tydlig definition på vilken typ av legering som avses. 


 Det ska finnas en tydlig beskrivning för vilka egenskaper som de i legeringen ingående ämnena har, men 
som legeringen inte uppvisar.   


 Det ska finnas relevant lagstiftning, vars syfte är att skydda människor och miljö, som stödjer att legeringen 
uppvisar andra egenskaper än de ingående ämnena.  


 Det ska finnas data från tester gjorda i enlighet med CLP-förordningen, i första hand, och data från andra 
vetenskapliga studier, i andra hand, som styrker att legeringen uppvisar andra egenskaper än de 
ingående ämnena. En bedömning av den vetenskapliga kvalitén på underlaget görs av BASTA 
och BVB utsedd expertis. 
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