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<< Tillbaka till översikten

1.  Finns information om innehåll av farliga ämnen 
för verifiering av Trafikverkets kriterier?

Besvara Ja eller Nej om material eller varuleverantören lämnat informa
tion om ingående ämnen. Informationen kan komma antingen direkt 
från leverantören via ett intyg eller indirekt, via BASTAregistrering eller 
annat bedömningssystem. 

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

2.  Är det kontrollerat om materialet/varan inne-
håller ämnen som omfattas av informationskrav 
enligt REACH?

Besvara Ja eller Nej om det är kontrollerat att materialet/varan  innehåller 
ämnen som omfattas av informationskravet i Reach artikel 33. Lagkravet 
ger material eller varuleverantören ansvaret att informera om innehåll 
av kandidatämnen. Dock anger inte lagkravet hur informationen ska till
handahållas.Informationkanalltsåfåsdirektavleverantörenellerfinnas
tillgänglig på dennes publika hemsida. Det är användaren/entreprenören 
som behöver säkerställa att denne har tagit del av informationen utifrån 
det sätt som leverantören hänvisar till. 

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

3.  Finns ämnen som är upptagna på kandidat-
förteckningen enligt REACH?

BesvaraJaellerNejomkandidatämnenfinnsiprodukten.Omkandidat
ämnenfinnsienhaltöver0,1 %imaterialet/varanärmaterialellervaru
leverantören skyldig att informera om detta (i enlighet med informations
kravet i Reach artikel 33). Principen ”en gång vara alltid vara” gäller, dvs. 
att informationsplikten gäller för varje del i en sammansatt vara. 

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

4a.  Innehåller materialet/varan ämnen  
på förbudslistan?

Besvara Ja eller Nej om materialet/varan innehåller ett ämne som  
finnsupptagetpåTrafikverketsförbudslista?Förbudslistanfinnsi 
TDOK2012:22ochävenpåTrafikverketshemsida.

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

4b.  Innehåller materialet/varan ämnen  
på förbudslistan?

Besvara Ja eller Nej om materialet/varan innehåller ett ämne som  
finnsupptagetpåTrafikverketsförbudslista?Förbudslistanfinnsi 
TDOK2012:22ochävenpåTrafikverketshemsida.

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

5.  Omfattas förbudsämnet av ett tillåtet 
 användningsområde?

Besvara Ja eller Nej om förbudsämnet omfattas av ett tillåtet använd
ningsområdeenligtförbudslistan.Iförbudslistanfinnskolumnen
”Tillåtna användningsområden om material och varor”. Detta innebär 
att förbudsämnen ändå kan få användas om den tänkta  användningen 
omfattas av ett angivet tillåtet användningsområde. När det  gäller 
elektronikprodukter,såomfattasfleraämnenavRoHSdirektivet
(2011/65/EU)ochfårförekommaiTrafikverketsverksamhetfördetill
lämpningar som undantas enligt direktivet.

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

6. Klarar materialet/varan kriterierna för Grupp A?
Besvara Ja eller Nej om materialet/varan kan klassas i Grupp A. 
Materialet/varanklassasiGruppAomnågotavföljandeäruppfyllt:
• BASTAregistrering 
• Byggvarubedömningen Accepteras eller Rekommenderas
• SundaHus A, B, C+
• Intygfrånleverantörensomverifieraattmaterialet/varanuppfyller

TrafikverketskriterierförGruppA

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

7. Klarar materialet/varan kriterierna för Grupp B?
Besvara Ja eller Nej om materialet/varan kan klassas i Grupp B. 
Materialet/varanklassasiGruppBomnågotavföljandeäruppfyllt:
• BETAregistrering
• Intygfrånleverantörensomverifieraattmaterialet/varanuppfyller

TrafikverketskriterierförGruppB

Ja Nej



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp A – Tillåten
Materialet/varan kan användas utan  villkor.   Dokumentera 
innehåll i material förteckningen.



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp B – Riskminskning
Materialet/varan kan användas utan  villkor.   Dokumentera innehåll i 
material förteckningen.



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp C – Utfasning
För produkter  klassade i denna grupp ska en produktvals analys 
(TMALL1168)ochenriskanalys(TMALL1167)genomförasoch
dokumenterasinnananvändning.TMALLarfinnstillgängliga
påTrafikverketshemsida.Omriskanalysenvisarattriskenför
användning av materialet/ varan är acceptabel ur hälso och 
 miljösynpunkt, får  materialet/varan användas. Dokumentera 
innehållet i  materialförteckningen.



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp D  
– Förbjuden med tillåtet användningsområde 
Omförbudsämnenåterfinnsilistan”Tillåtnaanvändnings
områden om material och varor” kan de ändå kan få användas 
om den tänkta användningen omfattas av ett angivet tillåtet 
användningsområde.VillkorenförGruppCskauppfyllas:En
produktvalsanalys(TMALL 1168)ochenriskanalys(TMALL1167)
ska genomföras och dokumenteras innan användning. TMALLar 
finnstillgängligapåTrafikverketshemsida.Omriskanalysenvisar
att risken för användning av materialet/ varan är acceptabel 
ur hälso och  miljösynpunkt, får  materialet/varan användas. 
 Dokumentera innehållet i  materialförteckningen. 

XX



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp D – Förbjuden 
Materialet/varan får inte användas.XX



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan klassas i Grupp E – Information saknas 
En produktvalsanalys(TMALL1168)skagenomförasochdokumenterasinnan
materialet/varan får användas. Produktvals analysen kan redovisas i aggre
gerad form, dvs. att produkter i Grupp E bedöms tillsammans. En aggregerad 
produkt valsanalys ska beskriva den metodik som används för att hitta alterna
tiva produkter. Dokumentera i materialförteckningen.

E



<< Tillbaka till översikten

Materialet/varan får ej användas
Vid utebliven kontroll om materialet/varan innehåller ämnen som omfattas 
av informationskravet i Reach artikel 33 får materialet/varan ej användas.
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