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Diskussionspunkter

• Kort återkoppling från Kemikalieinspektionens informationsmöte om 

SCIP den 3 november 2020

• Praktiska problem:

– Avfallsdirektivet 2008/98/EG

– Avvikelser i legala definitioner

– Vara, icke-vara, vilken vara?

– ”Grouping” och ”Referencing”

– Reservdelar och legotillverkning

– Enda Representant

– Leverantör, information och avtal

– Avtal och kontraktuella konsekvenser

– Avslutande synpunkter



Kemikalieinspektionens 
informationsseminarium om SCIP

• Genomfördes den 3 november 2020.

• Den svenska genomförandet av lagstiftningen i 

Svensk rätt.

• Intressanta reflektioner:

– Tillsyn och påföljder

– Varuimport för egenanvändning ej rapporteringspliktig

– Vissa frivilliga uppgifter för SCIP-anmälan är nu 

obligatoriska uppgifter

– Pågående diskussion med industrin om att sammankoppla 

SCIP till IMDS (International Material Data System)



Avfallsdirektivet 2008/98/EG

• Kravet om att rapportera till SCIP finns i Avfallsdirektivet 

2008/98/EG.

• Direktiv saknar ”direkt effekt” och måste införlivas i 

medlemsstaternas nationella lagstiftning.

– Sverige: 12 kap. KIFS 2017:7

– Tyskland: §62a Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) (förslag)

– Frankrike: L'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à 

la prévention et à la gestion des déchets

– Andra medlemsstater: TBD

• Medlemsstaterna ställer olika krav på leverantörer

• Olikheter i definitioner, kravställning på aktörer i den 

egna marknaden, tillsyn/påföljder m.fl.



Avvikelser i genomförandet av 
direktivet

• 12 kap. 2§ KIFS 2017:7

”Termerna i 3–6 §§ har samma betydelse som i förordning (EG) nr 1907/2006 

(Reach), med undantag för termen utsläppande på marknaden som har samma 

betydelse som i 2 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer”

• 12 kap. 4§ KIFS 2017:7

”Leverantörer av varor som är skyldiga att lämna information enligt artikel 33.1 i 

förordningen 1907/2006 (Reach) ska också lämna den informationen till den 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

• 12 kap. 6§ KIFS 2017:7

”Information enligt 4 § ska lämnas till Echa i det elektroniska format och med det 

innehåll som följer av det tekniska stöd för inlämnandet som Echa tillhandahåller. 

Informationen, inklusive ändringar av tidigare lämnad information, ska lämnas 

senast när varorna släpps ut på marknaden.



Avvikelser i legala definitioner

• ”Leverantör av varor” enligt artikel 3.33 i REACH:

”varje producent eller importör av en vara, distributör eller annan aktör i 

distributionskedjan som släpper ut en vara på marknaden.”

• ”Utsläppande på marknaden” enligt artikel 3.12 i REACH 

”leverans eller tillhandahållande till tredje part, mot betalning eller 

kostnadsfritt. Import skall anses innebära utsläppande på marknaden.”

• 2§ förordningen (2008:245) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer

”tillhandahålla eller göra tillgänglig för någon annan”

Tyskland och Frankrike tolkar begreppet ”utsläppande på marknaden” 

på samma sätt som i artikel 3.12 i REACH.



Vad innebär detta för företagen?

• Praktisk konsekvens?

• Import/införsel från leverantör utanför EU/inom EU i syfte att använda varan 

i den egna verksamheten (dvs. eget bruk) → Ej rapporteringsskyldig till 

SCIP

• Import från leverantör utanför EU i syfte att montera varan i den egna 

”komplexa vara” (dvs. en vara som består av flera varor) → 

rapporteringsskyldig till SCIP av det komplexa varan vid tillhandahållande 

eller tillgängliggörande för någon annan.

• Införsel från leverantör inom EU i syfte att montera varan i den egna 

”komplexa vara” (dvs. en vara som består av flera varor) → 

rapporteringsskyldig till SCIP av det komplexa varan vid tillhandahållande 

eller tillgängliggörande för någon annan, dock EU-leverantören ska redan 

före införseln till den svenska kunden anmäla ”varan” till SCIP enligt egen 

nationell lagstiftning.



Tidpunkten för SCIP anmälan?

• Vad betyder ”tillhandahållande eller tillgängliggörande för annan”?

– En produkt tillhandahålls på marknaden när den levereras för distribution, 

förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot 

betalning eller gratis. 

– Leveranser omfattar alla erbjudanden om distribution, förbrukning eller 

användning som kan leda till en faktisk leverans (t.ex. köperbjudanden, 

reklamkampanjer).

– Tillhandahållandet av en produkt förutsätter att det finns ett erbjudande eller ett 

avtal mellan två eller flera juridiska eller fysiska personer om en överföring av 

ägandet, innehavet eller någon annan rättighet avseende produkten i fråga efter 

det att produkten har tillverkats. 

– Överföringen medför inte nödvändigtvis ett fysiskt överlämnande av produkten.

• När görs varor ”tillgängliga för annan”?

– Ej definierad i REACH eller i avfallsdirektivet

– Begreppet har tolkas på olika sätt i lagstiftningen

Kemikalieinspektionens tolkning: ”varje överlåtelse i distributionskedjan”



Praktiskt exempel

Boilermaster Sweden AB tillverkar värmepannor och beställer 10.000 O-ringar av plast från RingTech

Ltd. i NewYork, USA som innehåller mjukgöraren DEHP över 0,1 vikt-% O-ring. På grund av dröjsmål 

beställer bolaget även 5.000 O-ringar av samma material från GermanQuality GmbH i Hamburg, Tyskland 

och 5.000 O-ringar från Kalles Verkstad AB i Växjö.

RingTech Ltd.

GermanQuality

GmbH 

Tidpunkt?

När värmepannan 

tillhandahålls eller 

erbjuds till den 

första kunden
Kalles Verkstad AB

German Quality GmBH

SCIP-anmäler enligt 

tysk lag sin O-ring

RingTech Ltd. har ingen 

skyldighet att SCIP-

anmäla sin O-ring

Kalles Verkstad AB 

SCIP-anmäler sin O-

ring enligt svensk lag

Boilermaster 

Sweden AB ska 

SCIP-anmäla 

värmepannan och 

hänvisar till 

samtliga O-ringar



Vara, icke-vara, vilken vara?

Boilermaster Sweden AB inser att den delen i värmepannan som innehåller O-ringen med DEHP dessutom 

innehåller två komponenter som limmas ihop med ett lim som köps in av LimMaster AB i Umeå. Av en 

okänd anledning innehåller även limmet DEHP i koncentrationer som överstiger 0,1 vikt-%. 

Vad ska rapporteras till SCIP?

LimMaster AB Lim är en kemisk 

produkt (blandning) 

och ska inte SCIP-

anmälas av 

LimMaster AB. 

Boilermaster 

Sweden AB ska 

SCIP-anmäla 

värmepannan och 

hänvisar till 

samtliga O-ringar 

och limmet som 

innehåller DEHP. 



”Grouping” och ”Referencing”

Att tänka när man nyttjar dessa möjligheter 

• Exempel: Värmepannan från Boilermaster Sweden AB 

– Case 1; Boilermaster Sweden AB köper o-ringar från en juridisk person inom 

EU.

– Case 2; Boilermaster Sweden AB tillverkar även o-ringarna till sin värmepanna 

själva.

– Case 3; Boilermaster Sweden AB köper in o-ringarna både från leverantörer 

inom såväl som utanför EU.

Implicita antaganden;

1) O-ringarna antas innehålla ett eller flera SVHC-ämnen i halter > 0,1 % (w/w).

2) O-ringarna är gjorda av samma gummiblandning men färg, dimensioner och 

tekniskt prestanda kan skilja sig åt.



Case 1- Leverantör av O-ringar inom
EU

• Boilermaster Sweden AB skall kräva att leverantören har gjort en SCIP-

anmälan och att leverantören tillhandahåller SCIP-nummret från den 

anmälan.

• När Boilermaster Sweden AB sedan gör “sin” anmälan av sin värmepanna, 

deklarerar man att detta är en “Complex object” genom att redovisa de 

“complex object components” som är SCIP-anmälda av leverantören.

SCIP-nr/Token som

Boilermaster Sweden AB 

erhållit från sin EU-

leverantör av o-ringar

Antal o-ringar i en typisk

“SuperBoiler 2000”-modell

Detta är “Referencing”!



Case 1- Leverantör av O-ringar inom
EU (“Referencing”)

• Boilermaster Sweden AB skall kräva att leverantören har gjort en SCIP-

anmälan och att leverantören tillhandahåller SCIP-numret från den anmälan.

• När Boilermaster Sweden AB sedan gör “sin” anmälan av sin värmepanna, 

deklarerar man att detta är en “Complex object” genom att redovisa de 

“complex object components” som är SCIP-anmälda av leverantören.

SCIP-nr/Token som

Boilermaster Sweden AB 

erhållit från sin EU-

leverantör av o-ringar

Antal o-ringar i en typisk

“SuperBoiler 2000”-

modell



Att tänka på avseende “Referencing”

• Ett SCIP-nr har som synes ett givet format;

• XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX.

• Via ECHAs SCIP submission portal kommer man att kunna

kontrollera att en SCIP-anmälan motsvarande det SCIP-nr man fått

från leverantören verkligen skickats in.



Mer kring “Referencing” rent praktiskt

• Dom ‘referencing’-object ni refererar till i er egen 

SCIP-anmälan av er

• “Värmepanna” (sammansatt vara) kommer att vara 

synlig i anmälarens IUCLID Cloud-konto som “Mini-

SCIP” anmälningar



Case 2 - Superboiler Sweden AB 
tillverkar O-ringarna (“Grouping”)

• Superboiler Sweden AB etablerar “sameness”-kriterier 

för alla sina modeller av O-ringar som företaget tillverkar

– O-ringar skall ha samma funktion och användningsområde.

– O-ringar innehåller samma SVHC-ämnen i samma haltintervall.

– Bulkmaterialsammansättningen är nära nog identisk (färg kan skilja 

om inte färgpigmentet i sig är ett SVHC-ämne).

– Instruktioner för säker användning är därmed identiska.

• Superboiler Sweden AB kommer fram till att det räcker att SCIP-

anmäla endast en O-ringmodell som får representera alla 

modeller av O-Ringar företaget har i sortimentet som uppfyller 

“sameness”-kriterierna företaget ställt upp för varan.



“Grouping” rent praktiskt i IUCLID 
Cloud

Antalet “other article identifiers”, i detta fallet unika katalognr., skulle 

kunna representera varenda variant av O-ringar som uppfyller 

“sameness”-kriterierna oavsett dimension, färg, teknisk prestanda 

mm.

I fältet “article name” anges 

‘grouping’-objekt

Kan vara bra om Superboiler Sweden 

AB inte bara använder o-ringarna i sina 

egna värmepannor utan även säljer 

dessa o-ringar och behöver 

tillhandahålla ett SCIP-nr för alla sina 

o-ringar I sin supply chain



Case 3 - Boilermaster Sweden AB 
köper in O-ringar från leverantörer 
inom såväl som utanför EU.

• För EU-leverantörerna, se Case 1 ovan.

• För icke-EU-leverantörer av O-ringar bör 

Boilermaster Sweden AB, före beställning/köp:

a) säkerställa att leverantören har utsett Enda Representant 

som tillhandahåller SCIP-nr för varan, med krav på vite 

m.m.

b) erbjuda sig att som juridisk person (som EU-importör 

således) göra SCIP-anmälan av O-ringarna, mot någon 

form av kommersiell fördel (exklusivitet, bättre pris etc.), 

dock se upp för eventuella ”konkurrensregler”.



Reservdelar och legotillverkning?

Reservdelar

• Reservdelar är enskilda varor eller komplexa varor som ska hanteras som egna 

varor.

• Varken REACH eller avfallslagstiftningen gör en distinktion mellan en vara eller 

reservdel. 

• Reservdelar ska SCIP-anmälas precis på samma sätt som andra varor.

Legotillverkning

• Till skillnad från EU:s CE-märkningsregelverk (inklusive RoHS) gör varken REACH 

eller avfallslagstiftningen någon skillnad mellan den faktiska tillverkaren eller den för 

vars räkning en vara produceras.

• Legotillverkaren ska SCIP-anmäla varan eller komplexa varan exakt på samma sätt 

som huvudmannen (dvs. den för vars räkning varan produceras).

• Notabene! Huvudmannen och legotillverkaren får kontraktuellt reglera SCIP-

anmälningsskyldigheten genom avtal. Detta påverkar dock inte det regulatoriska 

ansvaret, dock med undantag för en omständighet där huvudmannen kan skjuta det 

regulatoriska ansvaret till legotillverkaren genom avtal.



Enda Representant

• 12 kap. 5§ KIFS 2017:7

”Skyldigheten att lämna information kan istället för av en importör fullgöras av en 

enda representant som har utsetts enligt artikel 8 i förordningen (EG) nr 

1907/2006(Reach).”

• Men… importörer har väl ingen skyldighet att anmäla till SCIP enligt 12 Kap. 

2§ KIFS 2017:7?

• Bestämmelsen om att utse en Enda Representant saknar normalt relevans 

för varuproducenten och varuimportörer som producerar komplexa varor 

inom EU. 

• Distributörer som importerar varor från utanför EU och leverantörer som 

låter icke-EU tillverkare legotillverka för deras räkning kan dock ha glädje 

av denna rätt att hänskjuta SCIP-rapporteringsskyldigheten till icke-EU 

leverantörer och dessas utsedda Enda Representant. 

• Detta kan endast uppnås genom avtal! (vissa formalia krav)



Leverantör, information och avtal 

• Vem är leverantören BoilerTech? Vad vet jag om hur de (och 

underleverantörer) uppfyller kemikaliekraven för produkter, 

komponenter eller delar som de tillhandahåller?

• Inhämta information från BoilerTech om kemikalier som ingår i 

eller kan finnas kvar i produkten.

• Informera BoilerTech om ämnesinformationskraven och dina 

förväntningar på produkter och leverantör.

• Granska produktinformation, t.ex. materialdeklarationer 

(BOM), analysrapporter och annan information (t.ex. produktblad, 

transport- och tullunderlag m.m.), för att verifiera uppgifterna.

• Granska legala dokument angående krav på BoilerTech och 

produkterna (och angående vad som ska hända om kraven inte 

är uppfyllda).



Leverantör, information och avtal 

BoilerTech vill inte lämna information:

• ”Sekretess/företagshemligheter” 

• ”Intellectual Property Rights”

• ”Corporate policy”

• Andra skäl/svepskäl? 

Lösning: 

• NDA/NDU eller liknande? 

• Befintlig sekretessklausul? 

• Avtalsbestämmelse om Enda Representant? 

• ”Corporate elevator”? 

• Alternativ sourcing? 



Leverantör, information och avtal 

• Vad innehåller existerande avtal med BoilerTech (finns det ett 

sådant)? 

• Bestämmelser angående produkternas innehåll (t. ex. i form av 

garantier)?

• Bestämmelser om den information som leverantören 

tillhandahållit?

• Bestämmelser om vad som ska hända om produkterna inte 

stämmer med BoilerTechs löften (t. ex. bestämmelser om 

felpåföljder/påföljder vid garantibrott, skadeslöshetsförbindelser)? 

• … eller om informationen inte är korrekt?

• Behövs omförhandling? Hela avtalet eller upprättande av ett 

avtalstillägg (addendum)?



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Utfästelse angående produkter (utdrag ur ”Manufacturing Agreement” mellan l 

BoilerTech Ltd. (Supplier) och Boilermaster Sweden (Purchaser)):

A Product shall be considered defective if the Product: (i) in any way deviates

from the Specifications; (ii) deviates from the terms of this Manufacturing

Agreement (including its Appendices) or any particular Purchase Order; (iii) is 

not free from defects in material and workmanship and design (other than the 

mechanical design, for which Purchaser is responsible) or (iv) cannot be 

used for its intended purpose or does not possess the characteristics that

Supplier has referred to through samples and/or prototypes. 

Täcker detta avvikelser från regulatoriska krav (hög blyhalt) och/eller 

felaktig/utebliven information från BoilerTech med avseende på SCIP? 

Manufacturing Agreement innehåller inte någon bestämmelse angående vilket 

lands lagar som ska gälla för avtalet.



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Vad ska man tänka på?

• Det är inte säkert att ”standardmässiga” felregler i avtal täcker att varan och 

information ska uppfylla regulatoriska krav. 

• Överväg att reglera civilrättsliga åtaganden i anledning därav 

• Det enskilda fallet avgör om ett addendum är lämpligt 

• … eller om omförhandling av hela avtalet - alternativt upprättande av ett 

nytt avtal - krävs

• Certifikat? 



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Omförhandling

Fördel

Minskar riskerna angående ansvar för fel och påföljder; ökar 

möjligheten att hålla BoilerTech till svars om exempelvis något går fel 

nedströms!

Men:

1) ”Risk” att även andra delar av avtalet öppnas för omförhandling!

2) Eventuellt bristfälliga eller otydliga felregler sätts i fokus! 



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Utfästelse angående produkter (utdrag ur ”Manufacturing Agreement”, under 

omförhandling, mellan BoilerTech Ltd. (Supplier) och Boilermaster Sweden 

(Purchaser)):

A Product shall be considered defective if the Product: (i) in any way deviates from the 

Specifications; (ii) deviates from the terms of this Manufacturing Agreement (including its

Appendices) or any particular Purchase Order; (iii) is not free from defects in material and 

workmanship and design (other than the mechanical design, for which Purchaser is 

responsible) or (iv) cannot be used for its intended purpose or does not possess the 

characteristics that Supplier has referred to through samples and/or prototypes. 

A Product shall further be considered defective: i) if the Product, or any part thereof, 

contains any Substance of Concern, as indicated in the Candidate List published by the 

European Chemical Agency from time to time [or as indicated in any corresponding list 

applicable in any jurisdiction or otherwise communicated to the Supplier], beyond 

permitted levels or ii) if Supplier has provided information with regard to the Product, or 

any part thereof, which is inaccurate, incomplete or misleading with regard to Substances 

of Concern [or any corresponding provisions applicable in any jurisdiction or 

otherwise communicated to the Supplier]. 



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Exempel: 

Boilermaster Sweden AB beställer 8.000 värmepannor från BoilerTech Ltd. i 

Shenzhen. Boilermaster Sweden AB säljer produkterna vidare till sitt 

systerbolag Boilermaster GmbH i Köln och produkterna levereras dit. 

Boilermaster GmbH säljer i sin tur produkterna vidare till ett tyskt 

fastighetsbolag. En tid efter leverans till det tyska fastighetsbolaget uppdagas 

det vid en myndighetskontroll att produkterna innehåller bly överstigande 

gällande gränsvärden. Någon SCIP-registrering har inte skett.

Boilermaster GmbH har nu fått ett brev från fastighetsbolaget av innebörden att 

ett flertal av deras byggprojekt kommer att försenas och fördyras till följd 

av det inträffade, att de kommer att drabbas av viten samt att de avser att 

häva köpet av pannorna och kräva skadestånd. 

Boilermaster GmbH:s CEO vidarebefordrar brevet till VDn för Boilermaster 

Sweden AB med ”medskicket” att: ”det här får Sverige ta hand om”. 



Exempel

BoilerTech Ltd.

Kina

BoilerMaster

Sweden AB

Sverige

RealEstate

Development

GmbH Tyskland

BoilerMaster GmbH

Tyskland



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Tänkbara konsekvenser: 

• Aktörer nedströms (i detta fall BoilerTech GmbH/dess kund) gör gällande att 

produkterna som köpts är felaktiga och vill i värsta fall häva avtalet och kräva 

skadestånd

• ”Name and shame”; skadad good-will

• Myndighetsingripanden, produktåterkallelse (recalls) 

Kontraktuella påföljder/konsekvenser vid fel:

• Reparation eller omleverans

• Prisavdrag 

• Hävning 

• Skadestånd



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

Kontraktuella påföljder/konsekvenser vid fel:

• Bör regleras noga i avtalet - vad finns i avtalet med BoilerTech?

• Skadestånd: skillnad mellan s.k. direkta och indirekta förluster! 

• Som indirekta förluster betraktas normalt skada till följd av stillestånd, 

inkomstförlust, goodwill-förlust eller minskad försäljning och bortfall av avtal 

med tredje man och andra svårförutsebara förluster. 

• Köparens utgångspunkt = säljaren ska ansvara för all skada! 

• Säljarens utgångspunkt = säljaren ska ansvara för så litet som möjligt! 



Avtal och kontraktuella konsekvenser 

• Köparen: vill ha omfattande garantier och skadeslöshetsförbindelser, möjlighet till full 

ersättning (och inga ansvarsbegränsningar)! 

• Säljaren: vill ha undantag från garantier och samt ansvarsbegräsningar samt 

friskrivningar för indirekta förluster. Säljaren vill också ha beloppsbegränsningar

(ofta relaterade till priset av de sålda produkterna). 

– OBS 1: betydelsen av reklamationsbestämmelser! Konsekvensen av försenad 

reklamation = köparen förlorar sina rättigheter! 

– OBS 2: säkra upp ”back-to-back” mot tidigare led! d.v.s. vilka löften har 

Boilermaster Sweden givit nedströms till Boilermaster GmbH och vilka har givits 

från uppströms (från BoilerTech)? Vikten av tidsfrister, exempelvis vid 

reklamationer. Vad står det i avtalet uppströms och i avtalet nedströms? [Kina –

Sverige - Tyskland]

– OBS 3: betydelsen av tillämplig lag och forum för tvister (= möjligheten att 

kunna få rätt)! [Kina - Sverige –Tyskland].



Avslutande synpunkter

1) Strategiskt och systematiskt kemikaliearbete

2) Samordning inom den egna organisationen 

3) Kontraktuell reglering

Men viktigast av allt: 

Välj underleverantörer och varor med omsorg!

Underskatta inte vikten av leveranskedjans 

kunskapsnivå om produktkraven i EU och Sverige!
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Anders Ericsson
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Tack för uppmärksamheten!
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