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Frågor och svar - agenda

• Kort repetition (…detta har hänt…); med Q&A 

löpande under respektive avsnitt 

• Q&A – uppsamling! 

• Avslutande synpunkter



Kort repetition (…detta har hänt…)
- databasen och verkställande  

Avfallsdirektivet 2008/98/EG (WFD)

Gäller avfall och 
biprodukter

Avfall: ämne eller 
föremål som 
innehavaren gör sig av 
med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av 
med 

(”Avfall är alltid avfall!”)

Förordningen 1907/2006 (REACH)

Informationskrav i artikel 
33 REACH

kemiska ämnen för sig, i 
blandningar och varor

(”En gång vara, alltid 
vara”!”)

SCIP-rapportering

Artikel 9.1(i) WFD 
(direktiv 2018/851)

ALLA Varor och 
”komplexa objekt”

Rapportering: 5 januari 
2021

• Databas + rapportering

• Avfallsoperatörer och 

konsumenter tillgång till 

databasen (på begäran)

• Genomför kravet i nationell 

lagstiftning

• Tillsyn
MS

KIFS 2017:7



Kort repetition (…detta har hänt…)
- legala definitioner att lägga till minnet?

• ”Vara” enligt artikel 3.3 i REACH:

”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, 

vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer 

dess funktion.”

• ”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.”

Sverige avviker från definitionen i REACH: (12 kap. 2§ KIFS 2017:7)

”tillhandahålla [en vara] eller göra [varan] tillgänglig för någon annan”



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Vara vs. Sammansatt Vara

Mutter
Ratt till 

gaffeltrucken Gaffeltruck

”Vara” är ett föremål 

som under produktionen 

får en särskild form, yta 

eller design som i större 

utsträckning än dess 

kemiska 

sammansättning 

bestämmer dess 

funktion.

Vara Sammansatt vara Sammansatt vara

”Sammansatt vara” är en vara som består 

av flera förädlade föremål/varor som var för 

sig uppfyller kriterierna i artikel 3.3 i REACH 

och som inte till följd av produktionen av det 

sammansatta varan blivit avfall eller förlorat 

den form, den yta eller den design som i 

större utsträckning bestämde dess funktion 

än dess kemiska sammansättning.



Kort repetition (…detta har hänt…)
- varor som ska rapporteras till SCIP?

Anmäla 

komponenten 

till SCIP

Anmäla 

kretskortet till 

SCIP

Anmäla 

desktop datorn 

till SCIP

Mutter

Vara

Antal inköpta enheter: 1000 enheter

SVHC (% w/w):            1.0 /mutter

Antal installerade: 100 enheter

SVHC (% w/w):        1.0 /mutter

Antal installerade: 10 enhet

SVHC (% w/w):        1.0 /mutter

Ratt till 

gaffeltrucken

Sammansatt vara

Gaffeltruck≥ 0,1 % w/w



Producenter och Importörer 
av varor inom EU/EEA

Distributörer av varor inom 
EU/EEA

Varumontörer 
(”Assemblers”)

Återförsäljare och andra aktörer i distributionskedjan 

som levererar varor direkt och exklusivt till 

konsumenter omfattas inte av SCIP

Icke-EU 
varuleverantörer

Enda Representant 
(OR)

Kort repetition (…detta har hänt…)
- vem ska rapportera?



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Enda Representant/”OR”

• 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).”

• Distributörer som importerar varor från utanför EU och leverantörer som 

låter icke-EU tillverkare legotillverka för deras räkning kan 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)



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Vad som ska anmälas

• SCIP anmälan av den vara som den juridiska personen

”tillhandahåller eller gör tillgänglig” för en annan juridisk 

person

• Exempel: Bolag A producerar rattar för Bolag B som monterar 

gaffeltruckar för bl.a. Bolag C som använder det i verksamheten.

Fullständig anmälan: Bolag A anmäler ratten och uppger muttern i ratten som den vara 

som innehåller kandidatämnet i koncentrationer över 0.1 vikt-%.

Förenklad anmälan (dvs. ”Referencing”): Bolag B anmäler Gaffeltrucken och länkar sin 

anmälan till Bolag A:s inlämnade anmälan för ratten.

Bolag A ska anmäla ratten till SCIP

Bolag B ska anmäla Gaffeltrucken till SCIP

Bolag C behöver inte anmäla till SCIP



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Förutsättningar för ”Referencing”

• Bolag B ställer krav på Bolag A att SCIP-anmäla ratten. 

• Bolag B ställer krav på Bolag A: 

– Att tillhandahålla SCIP-numret till Bolag B, eller

– Att tillhandahålla Bolag B tillräcklig information för att göra en fullständig SCIP-

anmälan, och

– Att Bolag B ska ha rätt att använda sig av informationen för att efterleva kraven i 

lagen

SCIP-nr/Token

Endast genom avtal kan Bolag B ställa krav på Bolag A att ge begärd 

information och rättighet



Kort repetition (…detta har hänt…)
- ”Grouping”

• Bolag A etablerar “sameness”-kriterier för alla sina 

modeller av o-ringar som företaget släpper ut på

marknaden

– 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.

• Bolag A 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.



Kort repetition (…detta har hänt…)
- var börjar jag?

• Förarbete

– Kunskap om lagstiftning och krav

– Kemikaliestrategi och förutsebarhet

– Förankring och utbildning

• Genomförande

– Processer för efterlevnaden av kraven

– Interna processer, specifikationer, avtal 

och system (IT-verktyg)

– Leverantörsval och leverantörens 

kvalitetsprocesser

– Insamling av information, validering och 

kommunikation

• Kontroll och uppföljning

– Rutiner för kontroll och testning

– Bevakning och spårbarhet

Vad måste jag göra för att uppfylla kraven?

1. Du måste känna till lagkraven och kundkraven

2. Du måste ha definierade krav på dina leverantörer.

3. Du måste har relevant information om kemiska 

innehållet i de varor som du köper in och som du 

tillhandahåller.

4. Du måste ha tekniska och administrativa processer och 

rutiner för att följa upp såväl leverantörskraven som 

kunders krav på dig.

5. Du måste säkerställa att den information som inhämtas 

och förmedlas är tillräckligt, korrekt, och granskat.

6. Du ska dokumentera och motivera dina beslut, 

slutsatser, antaganden, metoder, tillvägagångssätt m.fl.

7. Du måste arbeta smart, strategiskt och systematiskt.

Börja här!



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Leverantör, information och avtal 

Din leverantör vill inte samarbeta eller lämna information:

• Utgå från uppställda krav på leverantören

• Ta reda på varför leverantören inte vill samarbeta (kunskapsbrist, avvikande 

nationella regler, legala hinder, brister i regelefterlevnad m.m.).

• Exempel på skäl för att inte medverka:

– ”Sekretess/företagshemligheter” 

– ”Intellectual Property Rights”

– ”Corporate policy”

– Andra skäl/svepskäl? 

Exempel på legala verktyg
• NDA/NDU eller liknande? 

• Befintlig sekretessklausul? 

• Avtalsbestämmelse om Enda Representant? 

• ”Corporate elevator”? 

Det finns olika lösningar för olika typer av samarbetshinder! 

Exempel på kommersiella och regulatoriska verktyg
• Leverantörs score kopplad till orderläggning

• Alternativ sourcing?

• Revision och audit

• Utbildning och kunskapshöjning



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Leverantör, information och avtal 

Praktiska exempel från verkligheten: (utdrag svar från en leverantör)

“Please also note that the European Chemical Industry Council CEFIC has also provided 

the following advice for communication on the implications of update of Candidate list for 

Authorization in the supply chain:

The presence of SVHCs in chemical mixtures will be communicated by suppliers of those 

mixtures via the SDS, following the usual rule for the communication of hazardous 

substances. There is no additional obligation for suppliers of mixtures containing SVHCs 

besides the usual obligations regarding SDS.

There is no need for downstream users to request statements from suppliers about the 

"absence of SVHCs". Relying on the existing supply chain communication channels (such 

as the SDS and Article 33 information) allows companies to comply with all the 

downstream user obligations related to substances in the Candidate list.” 



Kort repetition (…detta har hänt…)
- Leverantör, information och avtal 

Ytterligare exempel:



Kort repetition (…detta har hänt…)
-Avtalskonsekvenser 

Vad ska man tänka på?

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

information ska uppfylla regulatoriska krav. 

• Det enskilda fallet avgör om ett addendum är lämpligt 

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

nytt avtal - krävs

• Certifikat? 



Q&A – uppsamling! 

?                                   ?

? 

?                     ?



Avslutande synpunkter

1) Strategi (inkl. varor/leverantörer) 

2) Samordning internt! 

3) Dokumentation!

4) ”Sunt förnuft” ☺
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