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Förklarande anmärkning
Detta är ett arbetsdokument som delas med Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) intressenter. Det är
framtaget endast i rådgivande syfte och kan komma att ändras. Informationen och åsikterna som framförs i
dokumentet kommer från författarna och är inte nödvändigtvis ett uttryck för Echas officiella ståndpunkt.
Europeiska kemikaliemyndigheten ansvarar inte för hur informationen i detta dokument kan komma att
användas.

Inledning
Denna fallstudie har utarbetats av Echa med stöd från företrädare för industrin och myndigheterna.
Den åskådliggör var distributionskedjans information från Reach/CLP kan hjälpa nedströmsanvändare
att uppfylla sina skyldigheter enligt viss lagstiftning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och
miljölagstiftning.
Fallstudien är tänkt att fungera som underlag vid diskussioner med relevanta intressenter om hur
nedströmsanvändare inom industrin kan utnyttja information från Reach och CLP på företagsnivå för att
lättare kunna uppfylla sin skyldighet att säkerställa att kemikalier används på ett säkert sätt. Fallstudien
utgjorde en del av innehållet i en workshop med intressenter i april 20151 för att samla in idéer om
intressenternas behov och områden för fortsatt arbete/samarbete.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Förord
De som driver industrianläggningar där kemikalier används i verksamheten har en viktig roll genom att se
till att kemikalier används på ett säkert sätt och att riskerna med dem kontrolleras, både när det gäller
människors hälsa och miljön. För det ändamålet måste de följa dels ett antal lagar som gäller miljö och
arbetsmiljö, dels Reach-förordningen.
Detta är en fallstudie av ett nedströmsanvändarföretag med verksamhet inom plätering/ytbehandling.
Syftet med fallstudien är att på ett konkret och realistiskt sätt åskådliggöra var distributionskedjans
information från Reach/CLP är tillämplig och hur företaget kan använda den för att uppfylla sina skyldigheter
enligt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.
Exemplen i dokumentet visar ett antal olika sätt att använda informationen från distributionskedjan. De
är däremot inte avsedda att täcka in och åskådliggöra alla skyldigheter eller möjligheter att använda
informationen för att uppfylla lagstiftningen inom dessa områden.
Företaget som beskrivs i fallstudien är hypotetiskt och nickelplätering är bara en av många processer
som används inom pläterings-/ytbehandlingsindustrin. På motsvarande sätt är de kemikalier som tas
upp i dokumentet bara några få av ett brett spektrum av ämnen och blandningar som används inom denna
industrisektor.
Fallstudien valdes som ett exempel på en typisk process där kemikalier används och där lärdomarna kan
appliceras på andra industrisektorer.
Den bygger på offentligt tillgänglig information om den ytbehandlingsprocess som beskrivs, bland annat
exponeringsscenarier och säkerhetsdatablad. Som en del av CSR/ES-färdplanen2 pågår arbete med att
förbättra kommunikationen inom distributionskedjan mellan leverantörer och nedströmsanvändare när det
gäller informationen om säker användning av kemikalier. I det arbetet ingår bland annat att identifiera bästa
praxis för harmonisering av exponeringsscenariers format och innehåll. Det ska noteras att de allmänna
exponeringsscenarier som används i denna fallstudie inte till alla delar följer den aktuella utvecklingen av
bästa praxis för format och innehåll som beskrivs i färdplanen. Utdrag visas dock där det framgår vilken
information som finns tillgänglig och var i de olika dokumenten den finns.
Källorna till säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier anges i fallstudien.
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Fluorvätesyra (2013), Nickelklorid (2012)
Nordkalk: Släckt kalk (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Nickelsulfat (2012), Nickelbriketter (2013)
Nickel Consortia: Generiska exponeringsscenarier (GES, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap
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A. Beskrivning av den hypotetiska nickelpläteringsanläggningen
och dess verksamhet

1. Allmänna överväganden
Exempelföretaget är ett mindre företaget (som uppfyller EU-definitionen av ett litet eller medelstort
företag3) i en av EU:s medlemsstater. Företaget är underleverantör till tillverkare av maskiner och
utrustning. Det utför nickelplätering av delar eller komponenter som sedan används vid montering av
maskinerna.
De delar som pläteras har olika geometrier och storlekar och kan väga upp till två ton. Grundmaterialet är
stål eller rostfritt stål.
Företaget köper kemikalier för sin användning från EU-baserade leverantörer och är därför en
nedströmsanvändare enligt Reach. Det levererar inte ämnen eller blandningar vidare och betecknas därför
som slutanvändare. Företaget bereder pläteringslösningen genom att blanda olika kemikalier. Detta görs
på plats och för företagets eget bruk. Pläteringslösningen består normalt av avjonat vatten, nickelsulfat,
nickelklorid och borsyra.

FIGUR 1: ÖVERSIKT ÖVER PLÄTERINGSANLÄGGNINGEN

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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Anläggningen är särskilt avsedd för nickelplätering och finns i ett industriområde i närheten av en
storstad. Anläggningen har en processlinje och behandlingstankar med en sammanlagd volym på över
30 m3. I processlinjen ingår även en tank avsedd för att avlägsna nickelskiktet om problem uppstått under
pläteringen. Produktionsområdet och processtankarna finns i en sump. Utöver processlinjen rymmer
anläggningen lokaler för understödjande arbete som polering och svetsning. Den har även ett eget
avloppsreningsverk. I de flesta av processtegen ingår det manuellt arbete. Ytbehandlingslösningarna
förvaras i processkar. Övriga kemikalier förvaras i ett särskilt kemikalielager.
I bilaga 1 finns definitioner av kursiverade tekniska termer. Terminologilista.
Processer och huvudsakliga materialflöden sammanfattas i figur 1.

2. Processer
2.1

YTBEHANDLING

De delar som ska pläteras levereras till anläggningen av underleverantören. De packas upp och förbereds
innan de placeras i processlinjen. Förberedelserna innefattar registrering i produktionsstyrningssystemet,
visuell kontroll, vid behov manuell ytrengöring med ett lösningsmedel (för att ta bort rester av
förpackningsmaterial eller fett) och maskering.
Arbetsstyckena placeras sedan manuellt i pläteringsställ eller -jiggar, skärmas (vid behov) och lyfts
in i ytbehandlingslinjen med hjälp av en travers. Pläteringsstället flyttas från tank till tank enligt
produktspecifikationerna.
Den första sektionen av ytbehandlingslinjen (alkalisk rengöring och sur rengöring/betning) förbereder
arbetsstyckets yta för själva pläteringsprocessen (linjens andra sektion). Arbetsstyckena sköljs med
avmineraliserat vatten, antingen i separata sköljtankar eller manuellt ovanför processtanken beroende på
processfasen.
När pläteringen är slutförd sköljs arbetsstyckena, lastas ur ställen eller jiggarna, maskningen tas bort och
arbetsstyckena ställs på tork. Alla dessa moment görs för hand. När arbetsstyckena är torra poleras de vid
behov, kvaliteten kontrolleras och de packas och skickas tillbaka till underleverantören. Poleringen görs i en
annan del av anläggningen.
I undantagsfall misslyckas pläteringen. Då överförs arbetsstycket till salpetersyrabadet där nickelskiktet
avlägsnas kemiskt. Därefter skickas arbetsstycket tillbaka till början av processen.
2.1.1

Nickelplätering

Nickelplätering är en process där nickel fälls ut på ytan av ett arbetsstycke med hjälp av en direkt elektrisk
ström som passerar genom en pläteringslösning.
För att de önskade egenskaperna ska uppnås måste pläteringslösningen värmas till ca 50 °C.
Arbetsstycket ansluts som katod och nickelmetall (pelletar eller briketter) används som lösliga anoder.
Under inverkan av den elektriska strömmen in i systemet löser anoderna upp sig i lösningen. Nickelkatjonerna
i pläteringslösningen migrerar mot katoden, reduceras på den och bildar ett skikt av metallisk nickel (se
figur 2 nedan).
Utvecklingen väte och syre beror på hur effektiv katoden respektive anoden är. Katodeffektiviteten
är normalt ca 90–97 procent. Därför går en del av elströmmen till att bilda vätgas. Anodeffektiviteten
är nästan alltid 100 procent och vanligen bildas lite eller inget syre vid anoden. Tack vare den höga
elektrodeffektiviteten är gasutvecklingen vid nickelplätering minimal.
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Lösningen rörs om mekaniskt för att nickel ska fällas ut optimalt.

FIGUR 2: PRINCIPEN FÖR NICKELPLÄTERING
FRÅN: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

Tabellen nedan visar de viktigaste kemikalier som företaget använder.
TABELL 1: KEMIKALIER SOM ANVÄNDS

PROCESS

BERÖRDA KEMISKA ÄMNEN ELLER BLANDNINGAR

Förberedelse av arbetsstyckets yta
Alkalisk rengöring

Natriumhydroxid, natriumkarbonat

Sur rengöring eller betning

Svavel-, fluorväte- och eller salpetersyra

Avfettning

Aceton

Maskering

Lack, vax

Plätering av arbetsstycket
Galvanisk beläggning (källa till metall)

Nickel

Galvanisk beläggning (tillsatser)

Nickelsulfat, nickelklorid, borsyra, svavelsyra, nickelkarbonat, glansmedel

Avloppsvattenrening
pH-justering, utfällning

Svavelsyra, natriumhydroxid, släckt kalk

CSR/ES-färdplan
Åtgärdsområde 5: Stöd av informationsbehandling på slutanvändarnivå

2.2

UNDERHÅLL

2.2.1

Övervakning av processlösningar

För att garantera att det utfällda nickelskiktet är av god kvalitet filtreras nickelpläteringslösningen
kontinuerligt. Dessutom testar företaget internt varje vecka alla ytbehandlingslösningar som används
på anläggningen. Koncentrationen av viktiga joner och föroreningar analyseras och lösningarnas kemiska
sammansättning justeras beroende på resultatet.
2.2.2

Underhåll av anläggningen

En gång i kvartalet hålls anläggningen stängd för underhåll under en dag. Hela anläggningen
(behandlingsbad, rörledningar och pumpar för kemikalier, luftutsugssystem, elsystem, kemikalielager,
vattenbehandlingsutrustning osv. töms, rengörs, inspekteras och repareras vid behov).

3. Kontrollåtgärder
3.1

MILJÖ

3.1.1

Luft

Anläggningens luftutsugssystem är ett push-pull-system. Inflödet av luft leds till produktionsområdet via
inloppsledningar för forcerad luft längs ytbehandlingslinjen och luftutsuget drivs av laterala frånluftshuvar
längs behandlingstankarnas båda långsidor.
Tack vare den höga katodeffektiviteten bildas minimalt med lösningsdimma. Dessutom har
luftutsugssystemet våtrenare för att avlägsna eventuell dimma.
Flyktiga organiska föreningar bildas i liten omfattning vid avfettning och ytrengöring (manuell avtorkning av
arbetsstycken) före plätering.
Den ström som krävs för verksamhetens olika delar kommer från kommunens elnät. Därför har företaget
inget eget kraftsystem och inga utsläpp till luften.
Poleringen görs i en separat del av anläggningen. Poleringsmaskinerna är inneslutna och har lokal
utsugsventilation och en cyklon.
3.1.2

Vatten

Avloppsvatten från processen och de understödjande verksamheterna (sköljvatten, städning av
anläggningen, till exempel golvrengöring) som inte kan återanvändas i processen samlas först upp i en sump
(åtskild från sumpen för processtankarna) och pumpas sedan till avloppsreningsverket. Avloppsvattnet
neutraliseras och nickeljonerna fälls ut/separeras till nickelhydroxidslam.
Efter sedimentering avvattnas slammet med en filterpress till en nickelhydroxidkaka med högst
20–25 procent torrsubstans för att undvika dammbildning och överförs sedan till mjuka behållare
för mellanförvaring (stora säckar). Ungefär två gånger om året skickas säckarna till en särskild
återvinningsanläggning. Reningen av avloppsvatten är i huvudsak automatiserad. Endast några få steg är
manuella, bland annat överföringen av hydroxidkakorna till stora säckar, inkoppling/urkoppling av de stora
säckarna samt provtagning och analys av klarvatten för kontroll av att miljökraven är uppfyllda.
Klarvattnet släpps ut till det kommunala avloppsnätet och förs till det kommunala avloppsreningsverket.

9
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3.1.3

Mark

Ingen direkt kontaminering från processerna förväntas eftersom verksamheten sker inomhus och fysiska
barriärer har installerats för att förhindra kontaminering. Produktionsområdet och alla processtankar finns i
sumpen och tankarna är placerade så att de lätt kan kontrolleras. Sumpen har ett läcklarm och dess inre ytor
är belagda med kemikalieresistent material.
Sekundär kontaminering är möjligt via utsläpp till luften (torr- eller våtdeposition).
3.1.4

Avfall

Övervakningsprogrammet för ytbehandlingslösningar (se 2.2 Underhåll) säkerställer att lösningarna håller
den kvalitet som krävs och inte behöver bytas ofta. När lösningarna ibland måste bytas bortskaffas de som
farligt avfall. Dessutom samlar företaget in de olika avfallsflödena separat.
3.1.5

Människors hälsa

De anställda bär kemikalieresistenta arbetskläder, skor och skyddsglasögon när de arbetar inom
anläggningen. De laterala frånluftshuvarna vid processtankarna minskar kontamineringen av arbetsplatsens
luft och därmed exponeringen av de anställda under normal plätering. Detta bekräftas av luftmätningar som
görs en gång om året.
Dessutom använder de anställda särskilda handskar (av nitrilgummi) när de utför arbetsmoment som
medför risk för hudkontakt med behandlingslösningarna. Hudkontakt kan bland annat förekomma i samband
med laddning/lossning av arbetsstycken och sköljning. Liknande handskar används även vid de manuella
stegen i hanteringen av avloppsvatten. Under avfettning och processunderhåll använder de anställda
särskild personlig skyddsutrustning (till exempel respirator eller kemskyddsdräkt) enligt föreskrifterna för
företagets driftsprocedurer.
Poleringen görs i en separat del av anläggningen. Poleringsmaskinerna är inneslutna och har lokal
utsugsventilation och en cyklon. Luften återcirkuleras inte.
Arbetstagarnas exponering för nickel övervakas biologiskt genom analys av nickelinnehållet i urinprover
som arbetstagarna lämnar minst en gång om året i slutet av arbetsveckan och i slutet av skiftet. Dessutom
genomgår de anställda en årlig allmän hälsokontroll.

4. Rättsliga krav som beaktas
Företaget har rättsliga skyldigheter enligt Reach och andra EU-direktiv. För denna fallstudie tas hänsyn
endast till den viktigaste lagstiftningen om miljö och arbetsmiljö (IED (industriutsläppsdirektivet), CAD
(direktivet om kemiska agenser) och CMD (direktivet om carcinogener och mutagena ämnen)). Hänsyn
kommer att tas till de rättsliga kraven på allmän EU-nivå. Därför beaktas inte potentiella skillnader på grund
av införlivandet av direktiven på nationell nivå.
4.1

REACH

Företaget köper kemikalier för sin verksamhet från EU-baserade leverantörer och är därmed en
nedströmsanvändare (slutanvändare) enligt Reach4. Företaget framställer pläteringslösningar genom att
blanda olika kemikalier, men detta görs endast för eget bruk.
Företagets allmänna skyldigheter enligt Reach sammanfattas i tabell 2 nedan.

4

Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)
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TABELL 2: HUVUDSAKLIGA SKYLDIGHETER FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE ENLIGT REACH

SKYLDIGHETER ENLIGT REACH:

GÄLLER

Dokumentation av
åtgärder

Alla ämnen som sådana eller i
blandningar

Kommunikation med
leverantören

Alla Reach-relaterade åtgärder ska dokumenteras
Underrätta registranterna om dina användningar av ämnen
innan de registrerar ämnen genom att kommunicera
med dina leverantörer. Detta är valfritt men på så sätt
kan din användning inkluderas i registreringen. Din
branschorganisation kan eventuellt hjälpa dig med denna
uppgift.

Alla ämnen som sådana eller i
blandningar

Förmedla eventuell ny information om faror med ämnet eller
lämpliga riskhanteringsåtgärder till din leverantör.

Säkerhetsdatablad (SDS)

När du får ett säkerhetsdatablad ska du identifiera och vidta
lämpliga åtgärder för adekvat riskkontroll på din anläggning,
både för arbetstagarna och miljön. Informationen i
säkerhetsdatabladet kan vara till hjälp för detta ändamål.
Om ämnet har registrerats, kontrollera att din användning
täcks in.

Ämnen som sådana eller i blandningar för
vilka datablad krävs. Detta innebär
1. ett ämne eller en blandning som
uppfyller kraven för klassificering som
farligt eller
2. ett ämne (som sådant) som är ett PBTämne eller vPvB-ämne eller
3. ett ämne (som sådant) som finns
upptaget i kandidatförteckningen av
andra skäl än 1 eller 2.

När du får ett exponeringsscenario tillsammans
med säkerhetsdatabladet måste du kontrollera om
scenariot täcker din egen användning av ämnet och dina
användningsförhållanden.

Exponeringsscenario

Tillstånd

Om dina användningsförhållanden på anläggningen
motsvarar exponeringsscenariot behövs ingen ytterligare
åtgärd förutom att dokumentera att så är fallet.

Ämnen som sådana som

Om inte måste du vidta någon av följande åtgärder:
•
Anpassa din verksamhet så att den uppfyller
villkoren för säker användning som beskrivs i
exponeringsscenariot.
•
Be din leverantör om ett exponeringsscenario som
täcker användningsförhållandena på din anläggning.
•
Sök en lämplig alternativ lösning och sluta använda
ämnet i fråga.
•
Sök en annan leverantör av samma ämne som
tillhandahåller ett exponeringsscenario som gäller för
användningen.
•
Gör en egen kemikaliesäkerhetsbedömning som
nedströmsanvändare (vissa undantag gäller).

Exponeringsscenarier kan tillhandahållas
för ämnen i blandningar.

Om något ämne du använder finns upptaget i
tillståndsförteckningen kan du välja att ersätta det med
ett säkrare alternativ eller se till att ha tillstånd för din
användning.
Om du använder ett ämne som finns upptaget i
tillståndsförteckningen och har fått ett tillstånd som
täcker din användning inom din distributionskedja måste
du underrätta Echa om din användning och följa eventuella
villkor för tillståndet.

1. är farliga eller PBT- eller vPvB-ämnen
och
2. tillverkaren/importören har
registrerat i en mängd om minst 10 ton
per år.

Alla ämnen för vilka det krävs tillstånd

Begränsningar

Om något ämne du använder finns upptaget i förteckningen
över ämnen som omfattas av begränsningar måste du
uppfylla eventuella villkor som gäller för ämnet.

Alla ämnen som omfattas av
begränsningar

Tillverkare av varor som
innehåller SVHC-ämnen i
kandidatförteckningen

Du måste tillhandahålla information till dina kunder som gör
det möjligt att använda varorna på ett säkert sätt.

Varor som innehåller över 0,1 viktprocent
av ett ämne som har identifierats som
ett SVHC-ämne.

Observera att detta utesluter skyldigheterna för nedströmsanvändare som levererar kemikalier vidare.
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Företaget kan förvänta sig att ta emot säkerhetsdatablad för alla farliga ämnen och blandningar som
används vid pläteringen. Det är mycket troligt att alla ämnen som används av företaget är registrerade
eller kommer att registreras enligt Reach, men det är inte säkert att alla kommer att ha bifogade
exponeringsscenarier. Om ett ämne har registrerats ska registreringsnumret förmedlas nedåt i
distributionskedjan.
I nuläget kräver de ämnen företaget använder inte tillstånd och begränsningen för nickel och nickelföreningar
gäller inte de varor företaget tillverkar.
Borsyra har identifierats som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämne). Det lades 2010
till i kandidatförteckningen för ämnen som kräver tillstånd5 och ska enligt rekommendationen upptas i
tillståndsförteckningen 20156 . Vid tillverkning av nickelpläterade varor ska eventuella resthalter av borsyra
i varan med marginal ligga under 0,1 viktprocent. Om detta inte är fallet gäller kraven för ämnen i varor. I
denna fallstudie tar vi inte hänsyn till de kraven.
Förteckningarna över ämnen som kräver tillstånd eller för vilka begränsningar gäller uppdateras
kontinuerligt och därför bör företaget kontrollera dem med jämna mellanrum.
4.2

INDUSTRIUTSLÄPPSDIREKTIVET (2010/75/EU, IED)

Anläggningen tillhör kategori 2.6 i bilaga I till IED: ”Ytbehandling av metaller eller plaster genom en
elektrolytisk eller kemisk process där behandlingsbaden har en volym som överstiger 30 m3.” Därför omfattas
företaget av IED och måste ansöka om ett samordnat tillstånd7 . Bestämmelser för användning av organiska
lösningsmedel (aceton används för ytrengöring av arbetsstyckena) hanteras som en del av det samordnade
tillståndet.
De huvudsakliga skyldigheterna enligt bilaga I till direktivet är följande:
•
•
•
•

Förebyggande åtgärder vidtas för att undvika föroreningar.
Bästa tillgängliga teknik används.
Ingen betydande förorening förorsakas.
Avfall minskas, materialåtervinns, återvinns eller bortskaffas på ett sätt som förorsakar så lite
förorening som möjligt.
• Energianvändningen är så effektiv som möjligt.
• Olyckor förebyggs och deras följder begränsas.
• Platser återställs när verksamheten avslutas.
Referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik (BREF, Best Available Techniques Reference),”Surface
Treatment of Metals and Plastics”, som antogs 2006 gäller8 . BREF-dokumenten beskriver många olika
processintegrerade och processexterna tekniker i relation till viktiga miljöfrågor som gäller industriell
ytbehandling av metaller och plaster. Det finns ännu inga BAT-slutsatser9 för detta BREF.

5

Beslut ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
Att åtgärderna är samordnade innebär att tillståndet ska ta hänsyn till hela anläggningens miljöprestanda och täcka in till exempel
utsläpp till luft, vatten och mark, uppkomsten av avfall, energieffektivitet, buller, åtgärder för att förebygga olyckor och återställning av
platsen efter nedläggning av verksamheten. Direktivets syfte är att uppnå en hög skyddsnivå för miljön som helhet. http://ec.europa.eu/
environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 Enligt definitionen i artikel 3.12 är BAT-slutsatser ett dokument som innehåller de delar av ett BAT-referensdokument (BREF)
där slutsatserna om bästa tillgängliga teknik fastställs, en beskrivning av denna, information för att bedöma dess tillämplighet,
utsläppsnivåer som hänger samman med den bästa tillgängliga tekniken, kontroll kopplad till denna, förbrukningsnivåer som hänger
samman med denna och vid behov relevanta åtgärder för avhjälpande av föroreningsskada på platsen.
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4.3

DIREKTIVET OM KEMISKA AGENSER (98/24/EG, CAD)

Företaget använder kemiska agenser10 i sina processer och omfattas därför av direktivet om kemiska
agenser (CAD).
Syftet med direktivet om kemiska agenser är att fastställa minimikrav för skydd av arbetstagare mot risker
för deras säkerhet och hälsa som kan uppstå antingen genom påverkan av kemiska agenser som förekommer
på arbetsplatsen eller som en följd av arbetsuppgifter där kemiska agenser förekommer.
Direktivet ålägger myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare skyldigheter och anger att såväl indikativa
och bindande yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) som biologiska gränsvärden på EU-nivå ska fastställas.
I avsnitt II av direktivet anges arbetsgivarens skyldigheter när det gäller farliga kemiska agenser. Däri
innefattas kemiska agenser som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga enligt CLPförordningen11.
Arbetstagarnas huvudsakliga skyldigheter:
• Identifiera vilka kemiska agenser som finns på arbetsplatsen.
• Bedöma den sammantagna risken med alla farliga kemiska agenser på arbetsplatsen.
• Tillämpa de allmänna principerna för förebyggande av risker förknippade med farliga kemiska agenser, i
enlighet med rangordningen för kontroller.
• Vidta särskilda åtgärder för skydd och förebyggande om genomförda bedömningar visar att en risk för
arbetstagarnas säkerhet och hälsa föreligger.
• Utarbeta rutiner för att hantera olyckor, tillbud och nödsituationer.
• Ge arbetstagare information och utbildning om säkerhet.
Arbetsgivare måste också genomföra lämpliga hälsokontroller av arbetstagarna om bedömningen visar att
en hälsorisk föreligger.
4.4

RANGORDNING AV KONTROLLER

Enligt CAD ska risker elimineras eller hållas på ett minimum genom förebyggande åtgärder i följande
rangordning:
Ersättning med ett kemiskt agens som inte medför risk eller innebär mindre risk.
Minskning av risken till ett minimum genom att i rangordning tillämpa
a) arbetsprocesser och tekniska kontrollåtgärder samt utrustning och material som innebär att utsläpp av
farliga kemiska agenser undviks eller minimeras (t.ex. slutna processer),
a) gemensamma skyddsåtgärder vid riskkällan (till exempel lokal utsugsventilation),
a) individuella skyddsåtgärder (såsom personlig skyddsutrustning).
En arbetsgivare bör ta hjälp av den information om säkerhet och hälsa som leverantören tillhandahållit, till
exempel relevant säkerhetsdatablad som leverantören har tagit fram i enlighet med Reach-förordningen, för
att bedöma risker på arbetsplatsen som farliga kemiska agenser medför.

10 Enligt CAD avses med ”kemiskt agens” varje kemiskt grundämne eller kemisk förening, ensamt eller i blandning, i naturligt tillstånd
eller framställt, använt eller utsläppt, inbegripet utsläppt som avfall, genom någon arbetsprocess, oavsett om det framställts avsiktligt
och oavsett om det släppts ut på marknaden.
11 Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
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4.5

DIREKTIVET OM CARCINOGENER ELLER MUTAGENA ÄMNEN I ARBETET (2004/37/EG, CMD)

Företaget använder ämnen som klassificeras som carcinogener (kategori 1A/1B) i sina processer
(nickelföreningar såsom nickelmetall, nickelsulfat eller nickelklorid) och måste därför uppfylla
skyldigheterna enligt CMD.
Syftet med CMD är att skydda arbetstagare mot arbetsmiljörisker vid exponering för carcinogener eller
mutagena ämnen i arbetet. Direktivet tar upp verksamhet som sannolikt innebär risk för exponering,
fastställer skyldigheter för både myndigheter och arbetsgivare samt fastställer minimikrav för att uppnå
skydd, inklusive gränsvärden.
De viktigaste skyldigheterna för arbetsgivare liknar men är i allmänhet striktare än skyldigheterna enligt
CAD, med betoning på förebyggande av exponering genom antingen ersättning, begränsning av exponeringen
eller tekniska skyddsåtgärder. Även vissa ytterligare krav fastställs i samband med carcinogener/mutagena
ämnen (journalföring för exponerade arbetstagare, på begäran göra viss information tillgänglig för behörig
myndighet) och kravet på samråd med arbetstagare/företrädare skärps.
Hälsoundersökning krävs enligt både CAD och CMD, men det överlåts åt medlemsstaterna att fastställa den
konkreta utformningen i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

5. Anmärkningar om annan lagstiftning
Även annan lagstiftning kan gälla för företaget beroende på skalan och typen av verksamhet. En del av denna
lagstiftning listas nedan men kommer inte att tas upp vidare i fallstudien.
5.1

SEVESODIREKTIVET

Sevesodirektivet (direktiv 2012/18/EU) utlöses beroende på mängden och klassificeringen av farliga ämnen
som finns inom en verksamhet. Ju större mängder av farliga ämnen som finns inom en verksamhet, desto
striktare regler gäller (inom en verksamhet på högre nivå finns större kvantiteter än inom en på lägre nivå och
är därför föremål för fler krav och hårdare kontroll). För vissa ämnen finns särskilda gränsvärden, men för de
flesta fastställs gränsvärden enligt klassificeringskategorierna i CLP-förordningen (EG nr 1272/2008).
Sevesodirektivet kan vara tillämpligt på en anläggning beroende på mängden farliga ämnen som finns där och
deras klassificering.
5.2

PRODUKTDIREKTIVEN

Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet gäller inte företaget eftersom nickelplätering inte erbjuds
konsumenter utan industriella kunder.
Direktiv 2006/42/EG om maskiner är inte direkt tillämpligt på företaget eftersom det fungerar som
underleverantör och därmed inte tillverkar eller monterar maskiner och inte heller släpper ut maskiner på
marknaden.
5.3

LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR

Genom förordning (EG) 850/2004 om långlivade organiska föroreningar fullgör unionen sina åtaganden
enligt två internationella miljöavtal om att eliminera framställning och användning av internationellt erkända
långlivade organiska föroreningar (Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar och
protokollet om långlivade organiska föroreningar).
Inom elektropläteringsindustrin används ofta perfluoroktansulfonsyra (PFOS) som vätmedel och
antidimbildningsmedel för att förhindra frisättning av farlig dimma från pläteringslösningen under
utfällningen. PFOS listas i bilaga I till förordningen, men metallplätering omfattas av särskilda undantag.
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B. Exempel på användning av information
Säkerhetsdatablad har varit ett viktigt verktyg för att förmedla säkerhetsinformation om farliga ämnen och
blandningar långt innan Reach-förordningen. Nu är dock säkerhetsdatablad en integrerad del av Reach, vilket
har medfört nya krav på deras format och innehåll.
Säkerhetsdatabladen är det viktigaste medlet för att se till att leverantörer lämnar tillräcklig information
längs hela distributionskedjan, för att deras ämnen och blandningar ska kunna användas på ett säkert sätt.
Säkerhetsdatabladen omfattar information om ämnets (eller blandningens) egenskaper, faror som är
förknippade med ämnet eller blandningen och instruktioner för hantering, bortskaffande och transport
samt åtgärder för första hjälpen, brandsläckning och begränsning av exponering. Denna information finns
i huvuddelen av säkerhetsdatabladet eller i bifogade exponeringsscenarier (i tillämpliga fall). Kraven för
sammanställning av säkerhetsdatablad anges i bilaga II till Reach.
Registreringsprocessen enligt Reach och skyldigheten att bedöma farorna med ämnen ger stöd för att ta
fram ny information ifall den tillgängliga informationen om ämnen inte är tillräcklig. Kravet att genomföra en
kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen (i tillämpliga fall) innebär att hänsyn tas till ämnenas användningar
och användningsförhållanden vid bedömning av exponering och utarbetande av exponeringsscenarier.
Därmed bör nedströmsanvändare få adekvat och relevant information av hög kvalitet via säkerhetsdatablad
och exponeringsscenarier.
Om den information som tillhandahålls inte är adekvat eller om vissa uppgifter saknas bör
nedströmsanvändaren i första hand vända sig till sin leverantör och begära förtydliganden eller mer
information.
Det finns andra informationskällor om kemikalier (såsom Echas portal för informationsspridning) som kan
användas som komplement till information som förmedlas via distributionskedjan.
Det är värt att lägga märke till att en viktig del av informationen i säkerhetsdatablad följer av tillämpningen
av CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar). Hänvisningar till Reach-information i resten av dokumentet är avsedd att täcka information
framtagen både enligt Reach och enligt CLP.
I det här avsnittet redogör vi för vilka av de uppgifter som förmedlas till nedströmsanvändare i
säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier som kan göra det lättare att uppfylla skyldigheterna enligt de
tidigare beskrivna exemplen från annan lagstiftning än Reach. Detta avsnitt är inte avsett att ge vägledning
om hur man uppfyller de rättsliga skyldigheter som tas upp.
Som åskådliggörande exempel används utdrag från de allmänna exponeringsscenarierna för
nickelföreningar som har utarbetats av Nickel Consortia12 (versioner från 2014) samt offentligt tillgängliga
säkerhetsdatablad från olika leverantörer av kemikalier.
Till skillnad från säkerhetsdatablad är formatet för exponeringsscenarier inte reglerat i lag. Därför finns
det skillnader i hur informationen i exponeringsscenarierna presenteras. För att göra det lättare för
nedströmsanvändare att förstå den information de kan förvänta sig i exponeringsscenarier har Echa
publicerat tre mallar till exponeringsscenarier i ett rekommenderat format med inlagda förklaringar13 som en
del av en CSA/ES-färdplan för olika intressenter14 . Hänvisningar till specifika avsnitt i exponeringsscenariot
i resten av dokumentet gäller dessa mallar.

12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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6. Ansökan om ett samordnat tillstånd enligt IED
Kom ihåg att detta avsnitt inte är avsett att ge vägledning om hur man ansöker om ett IED-tillstånd, utan att
visa var Reach-information kan användas som stöd för en ansökan om ett samordnat IED-tillstånd.
6.1

VERKSAMHETSUTÖVARENS RÄTTSLIGA SKYLDIGHET

Det finns två fall när en industriell verksamhetsutövare måste ansöka om ett IED-tillstånd:
1. Start av en ny verksamhet som omfattas av IED.
2. Väsentlig ändring av en befintlig verksamhet som omfattas av IED (uppdatering av tillståndet).
Dessutom måste den behöriga myndigheten se över och uppdatera tillståndets innehåll med ett tidsintervall
som kan anges i tillståndet. Verksamhetsutövaren måste vanligen lämna in en likartad ansökan, med
skillnaden att all information som följer av den industriella verksamheten (såsom övervaknings- eller
inspektionsdata) kan användas.
6.2

NÖDVÄNDIGA PARAMETRAR

De viktigaste parametrarna som krävs för en ansökan om ett samordnat IED-tillstånd anges i artikel 12 i IED.

Artikel 12 Ansökan om tillstånd
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en tillståndsansökan innehåller
uppgifter om följande:

a) Anläggningen och den verksamhet som bedrivs där.
b) De råvaror och övriga insatsvaror, andra ämnen samt den energi som används eller genereras i
anläggningen.
c) Anläggningens utsläppskällor.
d) Förhållandena inom anläggningens område.
e) I tillämpliga fall en statusrapport i enlighet med artikel 22.2.
f) Art och mängd av varje utsläpp till olika delar av miljön som kan förutses från anläggningen samt en
redogörelse för vilka betydande effekter på miljön som utsläppen kan orsaka.
g) Den teknik som föreslås och övriga metoder för att förebygga utsläpp från anläggningen eller, om
detta inte är möjligt, för att minska utsläppen.
h) Åtgärder för förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av
avfall som anläggningen ger upphov till.
i) Andra åtgärder för att följa de allmänna principer för verksamhetsutövarens grundläggande
skyldigheter som avses i artikel 11.
j) Planerade åtgärder för kontroll av utsläpp i miljön.
k) De huvudalternativ till teknik, metoder och åtgärder som sökanden övervägt, i form av en översikt.
Tillståndsansökan ska även omfatta en icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna i första stycket.
2.

Om uppgifter som lämnats enligt kraven i direktiv 85/337/EEG, eller en säkerhetsrapport som
utarbetats enligt direktiv 96/82/EG eller andra upplysningar som har lämnats på grund av annan
lagstiftning gör det möjligt att uppfylla något av kraven i punkt 1, får dessa upplysningar ingå i
tillståndsansökan eller bifogas den.
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6.3

ANVÄNDNING AV REACH-INFORMATION I ANSÖKAN

Verksamhetsutövaren har tillgång till säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier (i tillämpliga fall) för de
ämnen som används inom anläggningen. Om information saknas i det säkerhetsdatablad som tillhandahålls
ska verksamhetsutövaren begära att få saknade data från sin leverantör eller sina leverantörer.
Det är viktigt att lägga märke till att säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier är specifika för en
kemikalie (ämne eller blandning) som tillhandahålls och innehåller information som är relevant för de
användningar som beskrivs i datablad och scenarier. Det samordnade tillvägagångssättet för IED omfattar
däremot anläggningen som helhet. Ingen särskild farlighetsbedömning för ämnen eller blandningar
föreskrivs, men utsläpp från anläggningen till miljön beaktas. Reach-informationen omfattar inte
processgenererade utsläpp eller sådana kategorivärden eller aggregerade värden för ämnen som ofta tas
upp i BREF-dokument. Djupgående kunskaper om egna industriella processer och andra informationskällor
(BREF, teknisk litteratur osv.) kommer att krävas och bör utgöra grunden för informationen i ansökan.
Däremot kan informationen i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier användas för ansökan om
tillstånd på följande sätt:

1. Beskrivning av
b) De råvaror och övriga insatsvaror, andra ämnen samt den energi som används eller genereras i
anläggningen.
Säkerhetsdatabladen är den huvudsakliga informationskällan för att beskriva de ämnen och blandningar
som används inom anläggningen. Relevant information, såsom namnet på ämnet/blandningen, farliga
egenskaper, sammansättning, koncentration, fysikaliska och kemiska egenskaper osv. (avsnitt 1, 2, 3 och 9 i
säkerhetsdatabladet), kan enkelt sammanställas till en tabell eller en databas och tillhandahållas som en del
av ansökningsdokumenten.
Verksamhetsutövaren kan lägga till annan information om ämnet eller blandningen (dvs. kemikaliens funktion
i processen, leverantörens kontaktuppgifter, mottagningsdatum för säkerhetsdatabladet, tillsynsstatus,
information i samband med annan lagstiftning osv.) som är användbar för övervakning av kemikalierelaterad
information även för andra ändamål. Det kan löna sig att söka kompletterande information på Echas portal
för informationsspridning. Ett exempel på en sådan tabell ges i bilaga 2.

2. Beskrivning av
c)
d)
e)
f)
g)

anläggningens utsläppskällor,
i tillämpliga fall en statusrapport i enlighet med artikel 22.2,
art och mängd av varje utsläpp till olika delar av miljön som kan förutses från anläggningen samt
vilka betydande effekter på miljön som utsläppen kan orsaka,
planerade åtgärder för kontroll av utsläpp i miljön.

Faroklassificeringen och den ekologiska informationen i avsnitt 2 och 12 i säkerhetsdatabladet kan göra
det lättare att avgöra vilka ämnen och blandningar som är mest kritiska när det gäller miljöskydd. Även de
fysikaliska och kemiska egenskaper som beskrivs i avsnitt 9 i säkerhetsdatabladet kan ge en fingervisning
om utsläppsvägar (till exempel ”gas” eller ”fint pulver” när det gäller utsläpp till luften). På motsvarande sätt
kan råd om dammbildning i olika avsnitt i säkerhetsdatabladet (till exempel 7 och 8) visa om det sannolikt
finns risk för utsläpp till luften.
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FIGUR 3: UTDRAG UR AVSNITT 2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
KLASSIFICERINGSINFORMATION

FIGUR 4: UTDRAG UR AVSNITT 8 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
GRÄNSVÄRDEN OCH RÅD OM DAMMBILDNING
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FIGUR 5: UTDRAG UR AVSNITT 12 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
EKOLOGISK INFORMATION

Utöver data från säkerhetsdatabladet kan information från exponeringsscenariot, såsom
spridningsinformation eller frisättningshastighet, användas vid uppskattning av frisättningen av ämnet till
miljöns olika delar. Detta kan i synnerhet vara användbart om företaget inte har mätdata tillgängliga vid
ansökan om tillstånd (till exempel för en ny anläggning).
Man bör dock beakta källan till data (uppmätta eller från modeller) för att till fullo förstå den information
som tillhandahålls.
Den sammantagna informationen kan även göra det lättare att avgöra om man bör ta hänsyn till ämnet vid
planering av en statusrapport eller övervakning.
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FIGUR 6: UTDRAG UR GES2: BEHANDLING AV METALLYTOR: NICKELKLORID – ELEKTROPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING, AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING

3. Beskrivning av
g) den teknik som föreslås och övriga metoder för att förebygga utsläpp från anläggningen eller, om
detta inte är möjligt, för att minska utsläppen.
Närmare information om driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder beskrivs i det utökade
säkerhetsdatabladet (SDS och bifogat exponeringsscenario) kan komplettera andra informationskällor
(till exempel BREF-dokument) för beskrivningen av anläggningar, i synnerhet vid ansökan om tillstånd när
verksamhet ska inledas eller till exempel när ett tillstånd ska uppdateras med en ny process.
Exponeringsscenariot kan till exempel beskriva tekniska förhållanden eller organisatoriska åtgärder (till
exempel personalutbildning) för att förhindra eller begränsa utsläpp och frisättning till miljön. Samtidigt
kan verksamhetsutövaren kontrollera om den valda tekniken är i linje med den som rekommenderas i
exponeringsscenariot.

FIGUR 7: UTDRAG UR GES10: BEHANDLING AV METALLYTOR – NICKELPLÄTERING OCH NICKELELEKTROFORMNING

4. Beskrivning av
h) åtgärder för förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återvinning av
avfall som anläggningen ger upphov till.
Verksamhetsutövaren bör kontrollera om avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet innehåller riktlinjer för korrekt
avfallshantering eller lämplig behandling av ämnet eller blandningen i avfall. Även råd om hur kontaminerade
förpackningar ska behandlas bör vid behov tillhandahållas.
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FIGUR 8: UTDRAG UR AVSNITT 13 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER

FIGUR 9: UTDRAG UR AVSNITT 13 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELKLORID

Exponeringsscenariot innehåller också ett avsnitt om villkor och åtgärder som rör behandlingen av avfall.
Denna information innehåller ibland rekommendationer om återvinning eller materialåtervinning och kan
vara användbar vid beskrivning av åtgärder som kan användas inom anläggningen.

FIGUR 10: UTDRAG UR GES10: BEHANDLING AV METALLYTOR – NICKELPLÄTERING OCH
NICKELELEKTROFORMNING OCH GES2: BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELKLORID – ELEKTROPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING, AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING
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5.

Beskrivning av
k) de huvudalternativ till teknik, metoder och åtgärder som sökanden övervägt, i form av en översikt.

Exponeringsscenariot kan innehålla flera metoder för riskkontroll. Företaget kan använda en av dessa och
presentera övriga som alternativa tekniker.

FIGUR 11: UTDRAG UR GES2: BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELKLORID – ELEKTROPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING, AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING

Om några av de ämnen som används av verksamhetsutövaren är föremål för en tillsynsprocess för
riskhantering enligt Reach (i synnerhet tillstånd eller begränsning) kan en analys av alternativ finnas i
dokumentationen till ansökan om tillstånd eller i begränsningsdokumentationen.
Denna information är åtkomlig från Echas webbplats:
• Ansökan om tillstånd http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Antingen direkt från förteckningen över pågående samråd eller via länken
till antagna yttranden och tidigare samråd om ansökan om tillstånd (”Adopted opinions and previous
consultations on application for authorisation”).
• Begränsning http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Antingen direkt från förteckningen
över pågående samråd eller via länken till antagna yttranden (”Adopted opinions”).
Detta gäller dock endast ämnen som är föremål för dessa särskilda åtgärder. Mer information finns i BREFdokumenten för industrisektorn. Även offentliga webbplatser såsom portalen för stöd för ersättning (http://
www.subsport.eu/) kan vara till hjälp för att hitta alternativ till farliga ämnen.
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7. Riskbedömning för CAD och CMD
Kom ihåg att detta avsnitt inte är avsett att ge vägledning om hur man gör en riskbedömning. Målet med
avsnittet är i stället att visa var Reach-information kan användas som stöd för processen.
7.1

ARBETSGIVARENS RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER

Arbetsgivaren har skyldighet att fastställa och bedöma vilka risker farliga kemiska agenser utgör för
arbetstagarna.
Riskbedömningen och tillämpningen av förebyggande åtgärder måste göras innan en ny verksamhet
inleds och ska hållas uppdaterad. Utlösande faktorer för en uppdatering är bland annat resultat av
kontroller (hälsokontroller, exponeringskontroller eller tekniska kontroller) som tyder på en anledning
till oro eller väsentliga förändringar av arbetsförhållandena (”omfattande förändringar” enligt CAD, ”så
snart en förändring sker som kan påverka arbetstagarens exponering” enligt CMD). Detta innefattar även
förändringar såsom ny klassificering enligt CLP som leder till att ett ämne klassificeras som carcinogent
eller mutagent.
Artikel 4.1, 4.3 och 4.4 i CAD innehåller följande riktlinjer:

Artikel 4 Identifiering och bedömning av risker i fråga om farliga kemiska agenser
1. Arbetsgivaren skall för att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 6.3 och 9.1 i direktiv 89/391/EEG
först avgöra om det förekommer några farliga kemiska agenser på arbetsplatsen. Om sådana agenser
förekommer skall han sedan bedöma alla risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som kan uppstå
genom närvaron av dessa kemiska agenser, med beaktande av
• de farliga egenskaperna,
• den information om säkerhet och hälsa som skall tillhandahållas av leverantören (t.ex. tillämpliga
säkerhetsdatablad enligt bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG eller i direktiv 88/379/EEG)15,
• nivån, arten och varaktigheten av exponeringen,
• förhållandena vid arbete där sådana agenser förekommer, inbegripet mängden av dessa agenser,
• de yrkeshygieniska gränsvärden eller biologiska gränsvärden som fastställts på den berörda
medlemsstatens territorium,
• effekterna av de förebyggande åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas,
• slutsatser av tidigare utförda hälsokontroller, om sådana finns tillgängliga.
Arbetsgivaren skall från leverantören eller andra lättillgängliga källor inhämta den ytterligare information
som är nödvändig för riskbedömningen. Denna information skall när det är lämpligt omfatta den särskilda
bedömning av riskerna för användarna som har utförts i enlighet med gemenskapslagstiftningen om kemiska
agenser.

3. Vissa verksamheter inom företaget eller på driftstället, t.ex. underhåll där man kan förutse att risk för
betydande exponering finns, eller som kan leda till skadlig inverkan på säkerhet och hälsa av andra skäl,
även sedan alla tekniska åtgärder har vidtagits, skall ingå i riskbedömningen.
4. När det gäller verksamheter som innebär exponering för flera farliga kemiska agenser, skall risken
bedömas på grundval av den sammantagna risk som alla dessa kemiska agenser utgör.
Dessutom anger artikel 3.3 och 3.4 i CMD följande:

Artikel 3 Tillämpningsområde – fastställande och bedömning av risker
3. När risken bedöms skall hänsyn dessutom tas till alla andra exponeringsvägar, såsom upptag i och/eller
genom huden.
15 Reach-förordningen
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4. När risken bedöms skall arbetsgivaren speciellt uppmärksamma varje inverkan på säkerheten eller
hälsan när det gäller särskilt känsliga arbetstagare som är utsatta för risker samt bland annat ta hänsyn
till lämpligheten av att inte sysselsätta sådana arbetstagare i arbeten där de kan komma i kontakt med
carcinogener eller mutagena ämnen.
Allmän kommentar:
Det är viktigt att lägga märke till att riskbedömning behöver göras för alla farliga kemiska agenser som finns
på arbetsplatsen. Enligt artikel 2 a i CAD avses med ”kemiskt agens” varje kemiskt grundämne eller kemisk
förening, ensamma eller i blandning, i naturligt tillstånd eller framställt, använt eller utsläppt, inbegripet
utsläppt som avfall, genom någon arbetsprocess, oavsett om det framställts avsiktligt och oavsett om
det släppts ut på marknaden. Denna definition är vidare än definitionen av ett ämne i Reach. Därför täcker
Reach-informationen inte alla kemiska agenser som finns på arbetsplatsen, till exempel processgenererade
ämnen såsom damm.
Det är också viktigt att lägga märke till att säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier gäller enskilda
ämnen eller blandningar, medan bedömningar av risker på arbetsplatsen måste genomföras för alla
närvarande farliga kemiska agenser sammantagna.
På en befintlig arbetsplats där flera farliga kemikalier används gäller dessutom att förhållandena på platsen
troligen inte exakt motsvarar varje förhållande som beskrivs i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier.
Företaget måste klargöra om deras process och de försiktighetsåtgärder som tillämpas motsvarar
beskrivningen i relevanta exponeringsscenarier och utarbeta en metod för att uppfylla följande skyldigheter:
• Genomföra en kombinerad riskbedömning för alla farliga kemiska agenser som finns närvarande.
• Hitta en uppsättning riskbegränsande åtgärder som lämpar sig för de olika arbetsuppgifter som ingår i
processen.
7.2

RISKBEDÖMNING PÅ ARBETSPLATSEN

Det finns inga bindande regler på EU-nivå om hur en riskbedömning på arbetsplatsen ska genomföras.
Däremot sammanställde EU-kommissionen 1996 ett dokument om vägledning för riskbedömning i arbetet
(”Guidance on risk assessment at work”)16. Denna vägledning är avsedd att användas eller anpassas av
medlemsstaterna på det sätt de anser lämpligt för att tillhandahålla råd om riskbedömning på arbetsplatsen.
EU-kommissionen sammanställde 2005 också ett dokument med praktiska icke-bindande riktlinjer för skydd
av arbetstagares hälsa och säkerhet avseende risker i samband med kemiska agenser i arbetet (”Practical
guidelines of a non-binding nature on the protection of the health and safety of workers from the risks
related to chemicals agents at work”)17 . Dessa praktiska riktlinjer är tänkta att fungera som underlag för
medlemsstaterna när de utarbetar nationell politik och underlätta efterlevnaden av deras bestämmelser om
skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet.
Många nationella myndigheter har utarbetat egna vägledningar och metoder för att stödja arbetsgivarna.
I dessa dokument föreslås följande tillvägagångssätt för riskbedömning:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifiera faror och vilka som är utsatta
Utvärdera och rangordna riskerna
Besluta om förebyggande åtgärder för att eliminera eller kontrollera riskerna
Införa förebyggande och skyddande åtgärder
Övervaka och se över bedömningen för att se till att den är uppdaterad

I de flesta företag ingår dessa steg i arbetsmiljöfunktionen och tidsintervallet för översyn av bedömningen
fastställs internt. Såsom nämnts tidigare ger Reach stöd för framtagning av ny information som sedan
16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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vidarebefordras till nedströmsanvändare. Skyldigheterna för nedströmsanvändare enligt Reach (se tabell
2) när det gäller säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier har sina egna tidsgränser. Detta för in ett
nytt element i det stegvisa tillvägagångssättet för riskbedömning på arbetsplatsen och i företagets interna
revisionscykel.
Nedströmsanvändare/verksamhetsutövare måste bedöma den nya information som kommer, fastställa vilka
åtgärder som krävs för efterlevnad av Reach, fastställa inverkan av dessa åtgärder på skyldigheterna enligt
CAD/CMD och vid behov även agera på dessa.
En ändring av faroklassificeringen för ett ämne kan till exempel kräva en förändring av de
riskhanteringsmetoder som används inom anläggningen för att minimera frisättning. Detta bör utlösa
en uppdatering av riskhanteringen av processer där ämnet används innan ändringarna genomförs. Denna
uppdatering bör ske med hänsyn till de riskhanteringsåtgärder som beskrivs i exponeringsscenariot.
Sådana uppdateringar, vid behov understödda av kontroller eller mätningar, ger arbetsgivaren det underlag
som behövs för att uppfylla skyldigheten att se till att tekniska och organisatoriska åtgärder som ska
förhindra att arbetstagarna fortsätter exponeras och ge tillräcklig kontroll över riskerna med farliga
kemikalier.
7.3

ANVÄNDNING AV REACH-INFORMATION VID RISKBEDÖMNINGEN

Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier (i tillämpliga fall) som tillhandahålls av leverantörer av
kemikalier innehåller rikligt med användbar information som stöd för den del av riskbedömningen som gäller
farliga kemikalier.
Steg 1: Identifiera faror och vilka som är utsatta
Såsom beskrivs i vägledningen om riskbedömning på arbetsplatsen är det första steget att söka efter
agenser på arbetsplatsen som har potential att skada människors hälsa och identifiera de arbetstagare som
kan exponeras för dem.
I ett säkerhetsdatablad kan följande avsnitt göra det lättare att identifiera de ämnen eller blandningar som
i första hand kan innebära betydande risker för människors hälsa, möjliga följder av exponering och om
det finns särskilda grupper av arbetstagare som behöver extra skydd (till exempel att gravida kvinnor inte
exponeras för sådana kemikalier som kan eller misstänks kunna skada fostret).
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Avsnitt 2: Farliga egenskaper, uppgifter om märkning och faroangivelser.

FIGUR 12: UTDRAG UR AVSNITT 2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER

Även information i avsnitt 2.3 om farliga egenskaper som inte föranleder klassificering kan vara relevant.
Avsnitt 8.1: Gränsvärden för människors exponering (kontrollparametrar).

FIGUR 13: UTDRAG UR AVSNITT 8 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER
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Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

FIGUR 14: UTDRAG UR AVSNITT 9 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER

Avsnitt 11: Toxikologisk information och en kortfattad beskrivning av de toxikologiska symtom och effekter
som kemikalien kan framkalla.

FIGUR 15: UTDRAG UR AVSNITT 11 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER
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Avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet ger även mer information om kemikaliens sammansättning och om
klassificeringen av olika komponenter i blandningen.

FIGUR 16: UTDRAG UR AVSNITT 3 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELKLORID

Faror kan även uppstå genom reaktioner mellan kemikalier eller under vissa förhållanden. Information om
kemikaliens stabilitet och reaktivitet finns i avsnitt 10 i säkerhetsdatabladet och ibland finns uppgifter om
oförenlighet även i avsnitt 7.2.
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FIGUR 17: UTDRAG UR AVSNITT 10 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER

FIGUR 18: UTDRAG UR AVSNITT 7 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELBRIKETTER

I exponeringsscenariots rubrikavsnitt gäller beskrivningen av arbetstagarnas bidragande scenario de olika
arbetsuppgifter arbetstagarna utför under användningen av ämnet. Detta gör det lättare att avgöra vilka
arbetstagare som hanterar kemikalien och därmed kan komma att exponeras för den.

FIGUR 19: UTDRAG FRÅN GES10: BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELMETALL – NICKELPLÄTERING OCH NICKELELEKTROFORMNING
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Steg 2: Riskutvärdering
Vid utvärdering av riskerna måste sannolikheten för exponering och hur svåra följder exponeringen får
beaktas och bedömas.
Hur svåra följderna blir beror på kemikaliers inneboende egenskaper och möjlig interaktion med andra farliga
kemikalier som används samtidigt.
Reach-informationen om inneboende egenskaper hos kemikalien och möjliga interaktioner och
oförenligheter beskrivs i steg 1 ovan.
Hur stor sannolikheten är för exponering beror på
•
•
•
•

användningsmönstret (använd mängd, hur länge användningen varar, hur ofta den sker osv.)
arbetets allmänna upplägg,
utrustning och teknik som används,
arbetsrutinerna.

Avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet innehåller råd om säker hantering och lagring och i avsnitt 8.2 beskrivs
lämplig begränsning av exponeringen (teknisk kontroll och personlig skyddsutrustning).

FIGUR 20: UTDRAG UR AVSNITT 7 OCH 8.2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT

FIGUR 21: UTDRAG UR AVSNITT 7 OCH 8.2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
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I avsnitt 2 av exponeringsscenariot finns dessutom information om driftförhållanden och
riskhanteringsåtgärder som säkerställer adekvat riskkontroll för en viss användning av ämnet. Denna
information är nära förknippad med användning och utrustning/tekniska parametrar.

FIGUR 22: UTDRAG UR GES4: BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELSULFAT – ELEKTROPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING, AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING

Steg 3: Besluta om förebyggande åtgärder
Som en följd av steg 1 och 2 i riskbedömningen för kemikalier som används på företaget har ett antal
specifika risker identifierats och bedömts. För att kunna välja lämpliga åtgärder för att eliminera eller
kontrollera dessa risker behöver företaget
• överväga informationen från säkerhetsdatabladet och exponeringsscenarierna för varje kemikalie,
• besluta om en uppsättning riskhanteringsåtgärder som lämpar sig för olika arbetsuppgifter och ämnen
som används i processen, inklusive processgenererade risker.
Informationen i exponeringsscenariot under rubriken ”Guidance to DU to evaluate whether he works inside
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the boundaries set by the ES” (vägledning till nedströmsanvändare för utvärdering av om arbetet sker inom
ES gränser) kan innehålla de tillåtna gränserna för flexibilitet vid kontroll av om användningsförhållandena
för ämnet på arbetsplatsen överensstämmer med dem som rekommenderas i exponeringsscenariot eller
en länk till var man hittar råd om skalanpassning. Detta gör det lättare att hitta en tillräcklig skyddsnivå för
människors hälsa och miljön.

FIGUR 23: HYPOTETISKT EXEMPEL PÅ INNEHÅLL I AVSNITT 4 I ETT EXPONERINGSSCENARIO. DETTA EXEMPEL HAR
UTARBETATS AV ECHA I ETT FORMAT SOM FÖLJER MALLEN FÖR ETT EXPONERINGSSCENARIO 18

Dessutom är de åtgärder för första hjälpen som beskrivs i avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet (inklusive
motgifter, kontraindikationer eller omedelbar behandling som ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen)
särskilt användbara för att minimera följderna vid oavsiktlig exponering.

FIGUR 24: UTDRAG UR AVSNITT 4 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK
18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Information till och utbildning av arbetstagare
8.1

ARBETSGIVARENS RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER

IED kräver inte specifikt att verksamhetsutövare utbildar sina arbetstagare men BRIEF-dokumentet
”Surface treatment of Metals and Plastics” (ytbehandling av metaller och plaster) tar upp utbildning,
medvetenhet och personalens kompetens som en del av bästa tillgängliga teknik ur miljöstyrningssynvinkel.
Syftet är att bidra till anläggningens övergripande miljöprestanda.
Som en del av skyldigheten att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa ur alla arbetsrelaterade
aspekter är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna tillräcklig utbildning om säkerhet och hälsa, bland
annat i form av information och hanteringsföreskrifter19.
I CAD (artikel 8.1) och CMD (artikel 11) anges det vilken typ av information, utbildning och
hanteringsföreskrifter som ska ges till arbetstagare och/eller deras företrädare samt i vilken form och med
vilken metod informationen ska ges. I dessa artiklar anges det också när information, hanteringsföreskrifter
och utbildning ska uppdateras eller upprepas. Det är en skyldighet att ge arbetstagare och/eller deras
företrädare tillgång till säkerhetsdatablad.

Artikel 8 i CAD Information till och utbildning av arbetstagare
1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 12 i direktiv 89/391/EEG skall arbetsgivaren
säkerställa att arbetstagarna och/eller deras företrädare får
• de uppgifter som har erhållits enligt artikel 4 i detta direktiv och ytterligare information så snart som en
betydande förändring på arbetsplatsen leder till att dessa uppgifter ändras,
• information om de farliga kemiska agenser som förekommer på arbetsplatsen, t.ex. vilket agens det
rör sig om, riskerna för säkerhet och hälsa, tillämpliga yrkeshygieniska gränsvärden och andra rättsliga
bestämmelser,
• utbildning och information om lämpliga försiktighetsåtgärder och åtgärder som skall vidtas för att
arbetstagarna skall kunna skydda sig själva och andra arbetstagare på arbetsplatsen,
• tillgång till de säkerhetsdatablad som leverantören ska tillhandahålla i enlighet med artikel 31 i
förordning (EG) nr 1907/2006,
och att informationen
• tillhandahålls på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till resultatet av riskbedömningen enligt artikel 4
i detta direktiv. Denna information kan variera från muntliga meddelanden till enskild handledning och
utbildning med stöd av skriftlig information, alltefter karaktären och nivån av den risk som identifieras
genom riskbedömningen enligt nämnda artikel,
• uppdateras om förhållandena förändras.

2. Om behållare och rörledningar för farliga kemiska agenser som används i arbetet inte är märkta enligt
relevant gemenskapslagstiftning om märkning av kemiska agenser och om varningsskyltar på arbetsplatsen,
skall arbetsgivaren, utan att detta påverkar undantagen i ovannämnda lagstiftning, säkerställa att innehållet
i behållare och rörledningar samt arten av detta innehåll och därtill hörande risker klart kan identifieras.
3. Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att arbetsgivarna, företrädesvis
från producenten eller leverantören, på begäran kan få all information om farliga kemiska agens som är
nödvändig för att tillämpa artikel 4.1 i detta direktiv, såvida varken förordning (EG) nr 1907/2006 eller
förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller någon skyldighet att tillhandahålla information.
Artikel 11 i CMD Information till och utbildning av arbetstagare
19 Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i
arbetet.
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1. Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att arbetstagare och/eller deras
företrädare i företaget eller verksamheten får tillräcklig och lämplig utbildning grundad på all tillgänglig
kunskap i nedanstående hänseenden, särskilt i form av information och hanteringsföreskrifter:
a)
b)
c)
d)
e)

Möjliga hälsorisker, inklusive ökade risker av tobaksbruk.
Säkerhetsåtgärder som skall vidtas för att förebygga exponering.
Hygienåtgärder.
Användning av skyddsutrustning och skyddskläder.
Åtgärder som skall vidtas av arbetstagare, inklusive räddningsmanskap, vid olyckor och för att
förebygga olyckor.

Utbildningen skall vara
• anpassad till nya eller förändrade risker, och
• om så erfordras, regelbundet återkommande.

2. Arbetsgivaren skall dels informera arbetstagare om installationer och tillhörande utrustning som
innehåller carcinogener eller mutagena ämnen, dels säkerställa att alla behållare, förpackningar och
installationer som innehåller carcinogena eller mutagena ämnen är tydligt märkta; han skall vidare sätta upp
väl synliga varningsskyltar.
8.2

ANVÄNDNING AV REACH-INFORMATION I UTBILDNING

Kom ihåg att detta avsnitt är inte avsett att ge vägledning om hur man planerar eller genomför utbildning.
Syftet är i stället att visa var Reach-information kan användas som stöd för utbildningen.
Såsom tidigare nämnts är det en skyldighet att ge arbetstagare och/eller deras företräde tillgång till
säkerhetsdatablad. Dessutom är en av de grundläggande skyldigheterna enligt IED att vidta nödvändiga
åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa deras följder.
Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier innehåller information som kan användas vid planering och
upplägg av utbildningen av arbetstagare för att förbättra kemikaliesäkerheten, minska antalet olyckor och
begränsa deras följder.
Arbetsgivaren avgör vilken detaljnivå som behövs och hur utbildningen läggs upp, men det kan vara
ändamålsenligt att skilja mellan utbildning för normala arbetsförhållanden och träning på insatser vid
olyckor.
8.2.1

Normala arbetsförhållanden

I avsnitt 16 i säkerhetsdatabladet finns råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors
hälsa och miljön.

FIGUR 25: UTDRAG UR SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK
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Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet innehåller en beskrivning av ämnets eller blandningens farliga egenskaper
samt tillämplig varningsinformation. Uppgifter om produktens märkning gör det lättare för användarna att
snabbt se de viktigaste farorna och skyddsåtgärderna. Utbildning krävs i synnerhet för att arbetstagarna
säkert ska känna igen och förstå nya faroklasser, piktogram, faroangivelser och skyddsangivelser som införs
med CLP.

FIGUR 26: UTDRAG UR AVSNITT 2.1 OCH 2.2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT

Hanterings- och lagringsföreskrifterna i avsnitt 7 sammantaget med informationen om begränsning av
exponeringen i avsnitt 8 och om avfallshantering i avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet bör utgöra basen för hur
arbetstagarna hanterar kemikalierna säkert under normala arbetsförhållanden.
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FIGUR 27: UTDRAG UR AVSNITT 7 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK

FIGUR 28: UTDRAG UR AVSNITT 8.2 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK

FIGUR 29: FIGUR 27: UTDRAG UR AVSNITT 13 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK

Det avsnitt i exponeringsscenariot som beskriver användningsförhållanden som påverkar exponeringen
innehåller viktig information om säkra användningsförhållanden (ibland under rubriken ”Environment
contributing scenario”, (bidragande scenario för miljön)). Denna information kan vara användbar för
utbildningsändamål.
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FIGUR 30: UTDRAG UR GES4 BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELSULFAT – NICKELPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING OCH AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING –
2.1 KONTROLL AV MILJÖEXPONERING

På motsvarande sätt innehåller avsnittet som beskriver vilka användningsförhållanden som påverkar
exponeringen av arbetstagare viktig information om säkra användningsförhållanden som kan ingå i
utbildning.
Denna information presenteras ibland under rubriken ”Worker contributing scenario” (bidragande scenario
för arbetstagare).
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FIGUR 31: UTDRAG UR GES4 BEHANDLING AV METALLYTOR
NICKELSULFAT – NICKELPLÄTERING, NICKELELEKTROFORMNING OCH AUTOKATALYTISK NICKELPLÄTERING –
2.2 KONTROLL AV ARBETSTAGARES EXPONERING FÖR BIDRAGANDE SCENARIO 4.2

8.2.2

Insatser vid olyckor (exponering, brand, läckage)

De åtgärder vid första hjälpen som beskrivs i avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet är viktiga för att minimera
följderna för den som utsätts för oavsiktlig exponering men ibland även för den som ger första hjälpen.
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FIGUR 32: UTDRAG UR AVSNITT 4 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR FLUORVÄTESYRA

I avsnitt 5 i säkerhetsdatabladet finns information om olämpliga släckmedel och särskilda faror som
orsakas av kemikalien vid brand som det är viktigt att betona under utbildning. Även kompletterande råd
om bortskaffande av rester kan ges. Det bidrar till att minimera följderna och undvika farliga reaktioner vid
bekämpning av en brand som involverar kemikalier.

FIGUR 33: UTDRAG UR AVSNITT 5 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
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Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp beskrivs i avsnitt 6 i säkerhetsdatabladet, som även innehåller information
om personliga försiktighetsåtgärder, personlig skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder för miljön vid
hantering av oavsiktliga spill eller läckage. Dessa råd är användbara för att minimera följderna för miljön och
människors hälsa av oavsiktliga utsläpp.

FIGUR 34: UTDRAG UR AVSNITT 6 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR FLUORVÄTESYRA
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9. Riskhantering i daglig drift
Riskhantering är en del av den normala dagliga driften och en kärnaspekt av IED, CAD och CMD. Syftet är att
driften ska styras på ett sätt som innebär att man först bedömer och sedan kontrollerar riskerna.
En annan viktig åtgärd är att se till att bedömningarna ses över regelbundet eller närhelst det är dags för en
uppdatering. Förändringar av processen, ”nära-ögat-händelser” och tillbud är typiska utlösare för översyn.
Även ny information i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier kan utlösa en översyn. Exempelvis
kan en förändring av faroklassificeringen för ett ämne eller en blandning ha stora återverkningar
på riskhanteringsåtgärder och kan kräva en uppdatering av riskbedömningen eller till och med av
miljötillståndet. Även förändringar av exponeringsscenarierna kan ha liknande följder.
När ett säkerhetsdatablad (och i tillämpliga fall ett exponeringsscenario) överlämnas till
nedströmsanvändaren är det enklaste sättet att se om dokumentet är en reviderad version att kontrollera
första sidan av säkerhetsdatabladet, där revideringsinformation måste anges.
Avsnitt 16 i säkerhetsdatabladet innehåller information om vilka ändringar som har gjorts jämfört
med tidigare versioner av säkerhetsdatabladet. Detta gör det lättare att avgöra om ändringarna av
säkerhetsdatabladet har någon inverkan på riskhanteringen. Om det inte framgår tillräckligt tydligt vilka
ändringar som har gjorts kan du be leverantören om närmare förklaringar.

FIGUR 35: UTDRAG UR AVSNITT 1 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT

FIGUR 36: UTDRAG UR AVSNITT 16 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR NICKELSULFAT
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Det kan variera hur ändringarna anges i avsnitt 16. I exemplet ovan har leverantören valt att stryka under de
delar av dokumentet som har ändrats. Ett annat exempel ges här.

FIGUR 37: UTDRAG UR AVSNITT 16 I SÄKERHETSDATABLAD FÖR SLÄCKT KALK

Det kan vara en god idé att skapa en referenslista över mottagen information för att effektivisera
informationsanvändningen. Listan gör det lättare att avgöra vilken information som har använts för olika
rättsliga skyldigheter. Det blir lättare att spåra när information ändras och därmed att implementera
ändringar. Ett exempel på en sådan lista ges i bilaga 3.
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Bilaga 1. Förteckning över termer
Slutanvändare
person eller organisation som använder ämnen eller blandningar i industriell eller yrkesmässig verksamhet
(till exempel inte en konsument eller distributör) och som inte tillhandahåller dem längre nedströms.
Maskering
används vid de flesta ytbehandlingar av metaller när endast en definierad del av ett arbetsstyckes yta får
exponeras för processen.
Skärmning
används för att leda bort alltför stark ström från områden med hög strömdensitet för att förhindra alltför
kraftig uppbyggnad av utfällning.
Pläteringsställ
ett ställ eller en jigg är en elektriskt ledande anordning som stödjer arbetsstycket i ett fast läge under
pläteringscykeln. Stället/jiggen måste ha hög ledningsförmåga eftersom arbetsstycket måste anslutas
elektriskt till samlingsskenan och likströmsförsörjningen. Hela ytan förutom kontaktytorna beläggs i
allmänhet med kemikalieresistent och isolerande plast.
Sump
En grop eller reservoar som fungerar för avrinning eller som reservoar för vätskor.

Bilaga 2: Sammanfattningstabell för kemikalieinformation
Detta är ett exempel på en tabell som kan sammanställas av ett företag för att sammanfatta en del av den
viktigaste informationen om ämnen och blandningar som företaget använder. Kolumn 6 innehåller företagets
egen beskrivning av verksamhet där ämnet används. I kolumnerna 7 till 11 registreras hur företaget
klassificerar sina olika aktiviteter med hjälp av kategorierna av användningsdeskriptorer enligt vägledningen
om användningsbeskrivning20 . Annan information kan läggas till efter företagets behov (till exempel
yrkeshygieniska gränsvärden, kontaktuppgifter till leverantörer, mottagningsdatum för säkerhetsdatablad/
exponeringsscenarier, Reach-tillsynsstatus för ämnet21 , information som rör annan lagstiftning, mängd inom
anläggningen, förpackningsinformation, koder för användningssektorkarta osv.).
Denna typ av sammanfattning ger en översikt över de kemikalier som används och kan underlätta ändringar
av övervakningen, till exempel när ett uppdaterat säkerhetsdatablad och uppdaterade exponeringsscenarier
tas emot. Dessutom kan information lätt tas ut för andra ändamål, till exempel när den behövs för ansökan
om tillstånd enligt IED, riskbedömning av arbetsplatsen osv.

20 Vid tidpunkten för publicering pågår en uppdatering av ”Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel
R12: Användningsbeskrivning” (förväntad publicering i slutet av 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Exempelvis om ämnet finns upptaget i kandidatförteckningen eller i tillståndsförteckningen osv.
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TABELL 3: SAMMANFATTNINGSTABELL FÖR KEMIKALIEINFORMATION

SLÄCKT KALK
SVAVELSYRA

ÄMNETS NAMN

NICKELMETALL

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FÖRORDNINGEN)

FÖRETAGETS EGEN
BESKRIVNING AV SIN
VERKSAMHET

Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aquatic Chronic 3
H412

Överföring från 50-kilosfat
till processbad
Doppning av arbetsstycke
Lagring mellan användningar

100

Fast, massiv

7440-02-0

PROCESSKATEGORI
(PROC)

MILJÖAVGIVNINGSKATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Pläteringsmedel

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FÖRORDNINGEN)

FÖRETAGETS EGEN
BESKRIVNING AV SIN
VERKSAMHET

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3, H335

Överföring från
25-kilossäckar till
vattenbehandlingsprocess
Blandningssteg
Lagring mellan användningar

100

Fast, pulver

1305-62-0

PROCESSKATEGORI
(PROC)

MILJÖAVGIVNINGSKATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-reglerande medel

KONC.

FORM

CAS

KLASSIFICERING
(CLP-FÖRORDNINGEN)

FÖRETAGETS EGEN
BESKRIVNING AV SIN
VERKSAMHET

95-97

Vätska

7664-93-9

Skin Corr. 1A H314

Överföring från IBC till
vattenbehandlingsprocess
Blandningssteg
Lagring mellan användningar

PROCESSKATEGORI
(PROC)

MILJÖAVGIVNINGSKATEGORI (ERC)

PRODUKTKATEGORI

FUNKTIONSKATEGORI

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-reglerande medel
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Bilaga 3: Referenslista med föreslagen användning av information
Denna tabell visar förslag på hur information som finns i säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier kan
användas som stöd för efterlevnaden av de rättsliga skyldigheter som beskrivs i fallstudien.
När uppdaterad information om kemikalier tillhandahålls kan en sådan tabell göra det lättare att bedöma i
vilka fall man behöver ta hänsyn till ändringar av informationen.
INFORMATIONSKÄLLA

FÖRESLAGEN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Säkerhetsdatablad

IED-tillstånd b

Första sidan, rubrik

Riskhantering, utvärdering av inkommande
information

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning

IED-tillstånd b

1,2. Relevanta, identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från

IED-tillstånd b

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
AVSNITT 2: Faroidentifiering

Riskbedömning steg 1

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

IED-tillstånd b
IED-tillstånd c, e, f, j
Riskbedömning steg 1
Utbildning av arbetstagare

2.2: Märkningsuppgifter

Riskbedömning steg 1
Utbildning av arbetstagare

2.3 Andra faror

IED-tillstånd b
Riskbedömning steg 1

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

IED-tillstånd b
Riskbedömning steg 1

3.1 Ämnen
3.2 Blandningar
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda
4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling
som eventuellt krävs
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Riskbedömning steg 3
Utbildning av arbetstagare
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INFORMATIONSKÄLLA

FÖRESLAGEN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

5.1 Släckmedel

Utbildning av arbetstagare

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Utbildning av arbetstagare

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
5.4 Ytterligare information

Utbildning av arbetstagare

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Utbildning av arbetstagare

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid
nödsituationer
6.2 Miljöskyddsåtgärder
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
AVSNITT 7: Hantering och lagring

Riskbedömning steg 2
Utbildning av arbetstagare

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
7.3 Specifik slutanvändning
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Riskbedömning steg 1

Yrkeshygieniska gränsvärden
DNEL
PNEC-värden
8.2 Begränsning av exponeringen

IED-tillstånd c, e, f, j
Riskbedömning steg 2
Utbildning av arbetstagare

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

IED-tillstånd b
Riskbedömning steg 1

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
9.2 Övriga uppgifter
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Riskbedömning steg 1
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INFORMATIONSKÄLLA

FÖRESLAGEN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

10.2 Kemisk stabilitet
10.3 Risken för farliga reaktioner
10.4 Förhållanden som ska undvikas
10.5 Oförenliga material
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Riskbedömning steg 1
Riskbedömning steg 2

AVSNITT 12: Ekologisk information

IED-tillstånd c, e, f, j

12.1 Toxicitet
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
12.3 Bioackumuleringsförmåga
12.4 Rörlighet i jord
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
14.2. Officiell transportbenämning
14.3. Faroklass för transport
14.4. Förpackningsgrupp
14.5. Miljöfaror
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller
säkerhet, hälsa och miljö

IED-tillstånd b
Utbildning av arbetstagare
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INFORMATIONSKÄLLA

FÖRESLAGEN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
AVSNITT 16: Övriga uppgifter
i) Upplysning om ändringar

Riskhantering, utvärdering av inkommande
information

ii) Förkortningar
iii) Råd om utbildning
(iv) Ytterligare information

Utbildning av arbetstagare
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INFORMATIONSKÄLLA

FÖRESLAGEN ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Exponeringsscenario
ES-rubrik (kort rubrik)
1. Rubrikavsnitt

Riskbedömning steg 1

Namn på användningen i ES
Tillämpningsområde
2. Användningsförhållanden som påverkar exponeringen
2.1 Bidragande scenario för miljön

Utbildning av arbetstagare

Produkt(varu)egenskaper
Användningens/exponeringens varaktighet och frekvens från
användningsstadiet

Riskbedömning steg 2

Tekniska och organisatoriska förhållanden och åtgärder

IED-tillstånd g
IED-tillstånd c, e, f, j
IED-tillstånd k

Förhållanden och åtgärder som hänför sig till det kommunala
avloppsreningsverket
Förhållanden och åtgärder som rör avfallshantering (inklusive avfall från varor)

IED-tillstånd h

Andra förhållanden som påverkar miljöexponeringen
Fler råd om god praxis. Skyldigheterna enligt artikel 37.4 i Reach gäller inte
2.2 Bidragande scenario för arbetstagare

Riskbedömning steg 2
Utbildning av arbetstagare

Produktegenskaper
Mängd som använts (eller finns i varor), användningens/exponeringens
frekvens och varaktighet
Tekniska och organisatoriska förhållanden och åtgärder
Förhållanden och åtgärder som hänför sig till personligt skydd, hygien och
utvärdering av hälsa
Andra förhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering
Fler råd om god praxis. Skyldigheterna enligt artikel 37.4 i Reach gäller inte.
3. Exponeringsuppskattning och hänvisning till källan till uppskattningen
3.1 Bidragande scenario för miljön
3.2 Bidragande scenario för arbetstagare
4. Vägledning för nedströmsanvändare som vill avgöra om de arbetar inom de
ramar som fastställs genom exponeringsscenariot

Riskbedömning steg 3
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